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 قــال تـعـالـى

*((  قالوا سبحانك ال علم لنآ إال ما علمتنا 
  إنك أنت العليم احلكيم  ))*

  
  صدق اهللا العظيم                                                     
  ٣١سورة البقرة آية                                                          

 



  شـكـر وتـقـدیـر
  

صــــدق اهللا  }لــــئن شــــكرتم ألزیــــدنكم...  {ســــورة إبــــراهیم مــــن )   ٦یــــة ( اآل قــــال اهللا تعــــالي فــــي    
ونســتعینه ، ونســتغفره ، ونعــوذ بــاهللا مــن شــرور أنفســنا ، وســیئات  ، نحمــدهالحمــد هللا إن العظــیم ، 

هـدانا لإلسـالم هللا الـذي  أعمالنا ، من یهده اهللا فال مضـل لـه ، ومـن یضـلل فـال هـادي لـه ، والحمـد
ًا عبــده اهللا وحــده ال شــریك لــه وأشــهد أن محمــد أن ال إلــه إالوأشــهد ، لنــا مــن أمــة خیــر األنــام عوج

ّ ورسوله ، وصل ومـن تـبعهم بإحسـان أجمعـین  وعلى آلـه وصـحبه ◌ٍ اللهم وسلم على سیدنا محمد ◌
    إلى یوم الدین ، وبعد :

  
ّ ف     ، لهـــا علمـــًا ینتفـــع بـــه عیجأســـاله أن مـــام هـــذه الرســـالة و علـــى بإت أتوجـــه بالشـــكر هللا الـــذي مـــن
  ه تعالى . هلها خالصة لوجعویج

  
للمشـــرفة علـــى رســـالتي أختـــي الجبـــار  دوعرفـــاني بـــالمجهو  كمـــا أقـــدم خـــالص شـــكري وتقـــدیري    

على مـا بذلتـه مـن عنـاء وتعـب      حیـث قشقري قاري / خدیجة روزي الفاضلة وأستاذتي الدكتورة 
هللا ســبحانه اج هــذه الرســالة بهــذه الصــورة ، وأدیــن بجهــدها وكفاحهــا فــي إخــر ر األكبــر كــان لهــا األثــ

  .  ثم لها وتعالي 
  

والتربیـــة إدارة كلیـــة التربیـــة واالقتصـــاد المنزلـــي  منســـوبات لكافـــة وأقــدم خـــالص شـــكري وتقـــدیري    
سـات ة ووكیلـة الدرایـلك عبد العزیز متمثلة  فـي العمیـدات السـابقات والعمیـدة الحالجامعة المالفنیة ب

  .      ورئیسة قسم المالبس والنسیجالعلیا السابقة والحالیة 
  

دكتورة / إیمـان عبـد السـالم عبـد القـادر حسـن علـى مـا بذلتـه مـن جهـد خالص الشكر للـوأتقدم ب    
الدراســـة فجزاهـــا اهللا عنـــي خیـــر طـــوال فتـــرة إیـــاي ونصـــحها ،  المنفـــذة التصـــمیماتلمتابعـــة ووقـــت 
  الجزاء. 

  
الـــدكتورة الفاضـــلة / زینـــب الـــدباغ علـــى مـــا قدمتـــه مـــن كتـــب ونصـــائح  وشـــكري لـــألم الحنـــون    
  زرة فلها أدین بالفضل بعد اهللا سبحانه وتعالي .اومؤ 
  



/ مهــا الـــدباغ لمســاعدتها إلتمــام التصــمیمات المنفــذة داخـــل  ي للــدكتورة العزیــزةوتقــدیر  يوشــكر     
  .   جامعة الملك عبد العزیز

مــا بــذلوه مــن وقــت وجهــد فــي تحكــیم   محكمــین علــىم باقــة مــن الزهــور شــكرًا وعرفانــًا للأقــدكمــا     
مـة القمـاش للتقنیـة مـن لها وتنفیـذها علـى المانیكـان ومالءیم للتصـمیمات التـي تـم تشـكیاستمارة التقـو 

أســتاذ التشــكیل علــى المانیكــان   : أ.د / نجــوى شــكري الخــواص الطبیعیــة والمیكانیكیــة وهــنحیــث 
أسـتاذ النسـیج مـن كلیـة أ. د / عایـدة شـتا القـاهرة ،  -جامعـة حلـوان  -یة االقتصـاد المنزلـي من كل

مــــن كلیــــة د / ســـامیة طــــاحون  مكــــة المكرمــــة ، -جامعـــة أم القــــرى  -التربیـــة لالقتصــــاد المنزلــــي 
 كلیـة االقتصـاد المنزلـي الزفتـاوي مـن، د / حنان نبیه القاهرة  -جامعة حلوان  -االقتصاد المنزلي 

 -جامعـــة حلـــوان  -مـــن كلیـــة االقتصـــاد المنزلـــي  د / دعـــاء عبـــودالقـــاهرة ،  -جامعـــة حلـــوان  -
د / نــرمین  القـاهرة ،   –جامعــة حلـوان  -مــن كلیـة الفنـون التطبیقیـة  حسـونة و، د / عمـر القـاهرة  

د / إیمــان جــدة ،         -جامعــة الملــك عبــد العزیــز  -عبــد الباســط مــن كلیــة االقتصــاد المنزلــي 
د /  سـناء  جـدة  ،         –جامعـة الملـك عبـد العزیـز  -كلیـة االقتصـاد المنزلـي  السالم من عبد

د / خدیجــة  الریــاض ،             –جامعــة البنــات  -خــاري مــن كلیــة التربیــة لالقتصــاد المنزلــي ب
د / حوریــة         مكــة المكرمـة ،  -جامعــة أم القـرى  -مـن كلیــة التربیـة لالقتصــاد المنزلـي  نـادر

د / عـــال مكـــة المكرمـــة ،     -تركســـتاني مـــن كلیـــة التربیـــة لالقتصـــاد المنزلـــي بجامعـــة أم القـــرى 
لهــام مكــة المكرمــة ،        د / إ -جامعــة أم القــرى  -مــن كلیــة التربیــة لالقتصــاد المنزلــي بركــات 
د / حنـان جـدة ،          -جامعـة الملـك عبـد العزیـز -مـن كلیـة التربیـة لالقتصـاد المنزلـي  سفیان

جــدة ، وأســـال اهللا أن  –جامعــة الملـــك عبــد العزیـــز  -مــن كلیـــة التربیــة لالقتصـــاد المنزلــي بخــاري 
    .یجزي الجمیع خیر الجزاء 

  
ــــة الســــعودیة للهیئــــة لتقــــدیم وافــــر الشــــكر والتقــــدیر كمــــا یســــعدني        سوالمقــــایی لمواصــــفاتالعربی

  األقمشة المخرمة من عون بإجراء اختبارات  موا ليا قدملوالمركز القومي للبحوث بالقاهرة 
  

جامعــة حلــوان بالقــاهرة كلیــة ة األســتاذة الــدكتورة / ســونیا المراســي عمیــدة مــیالعظوشــكري لــألم     
ء عمیــدة كلیــة جامعــة المنوفیــة لمــا قــدمتاه لــي مــن مســاعدات فلهمــا جزیــل والـدكتورة / فاطمــة الزهــرا

  .  الشكر والتقدیر 
  

شـكري للـدكتور الفاضـل / سـعید الهـواري علـى مـا قدمـه مـن مجهـود كبیـر فـي ي عرفـاني و وأزج    
  .   المعالجات اإلحصائیة

  



للمســاعدة فــي إخــراج الرســالة وفقــًا لـــدلیل  األســتاذة / مــریم باحــدادكمــا أتوجــه بالشــكر لألخــت     
  كتابة الرسائل العلمیة بجامعة الملك عبد العزیز.

    
أســـأله أن و  علیكمـــا ،رحمـــة اهللا  وأقـــول هـــذا الجهـــد المتواضـــع للوالـــدین أهـــدي ◌ٍ  وبطیـــب نفـــس    

هـذا العمـل فـي میـزان حسـناتكما ، فلـوال دعاؤكمــا لـي لمـا وصـلت إلـى هـذه الدرجـة العلمیــة ،  یجعـل
، كمـا أهدیـه لمـن كـانوا إلـى جهـد وكفـاح  الثمرة لیس إمرًا سـهًال بـل یحتـاجفمنكما تعلمت أن قطف 

خــوانيأم بنــدر ، و أم بــدر،  :يدائم ، أخــواتبحــرًا مــن العطــاء الــ ٕ بــي حســام ، وأبــي أ:  وأم مشــهور وا
فــال تحرمنــي یــا اهللا مــنهم ، وبــارك لــي فــیهم شــكرًا لهــم ،  ...نــایف وأبنــائهم وبنــاتهم  محمــد ، وأبــي

  وأجزل لهم األجر والمثوبة .
  

وفــایزة بترجــي ، وفــلایر  وختامــًا حبــي وتقــدیري لزمیالتــي المعیــدات ، واألســتاذة غــادة الغامــدي ،    
ســـلوم ، ومنـــال شـــطا ، ورؤى قاضـــي ،  وأروى خمـــیس ، ومنیـــرة جـــان ، العنـــود الســـحیم، وحنــــان 

  العمودي وتغرید عابد ورانیة صباحي .
ولمــن وقــف معــي بـــالقول أو العمــل أو الــدعاء فجــزاكم اهللا خیـــر الجــزاء ، ســائلة اهللا أن یجعـــل     

  نا أن الحمد هللا رب العالمین . ذلك في میزان حسناتهم ، وأخر دعوا
  

        
  البـاحثـة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
Abstract of the Research  

  
Khfaji – Saliah Hassan Abdullah ." The  Effectiveness  of  Physical  
and Mechanical Properties  for  Some  Mesh  Fabric  on  Draping  
Techniques ".1429H 2008G –Ph.D .  
College of Home Economics King Abdul Aziz University  
Supervisor : Prof. Khadijah Rowzi Qashgari  – Pages ( 354 ) 

This study aimed to identifying the physical and mechanical 
properties of some mesh fabrics and their effects on the applied 
technologies directly by forming on dressing form . This study uses 
experimental and qualitative procedures to study the physical and 
mechanical properties of some mesh fabrics such as, fabric weight, 
fabric thickness, fabric drapeability , fabric stiffness , crease 
recovery, and fabric bursting strength. The qualitative procedure 
was done by building – up a questionnaire to assess the applied 
technologies in three different fabrics ( tull , gupiuer , and lace) using 
manual and perceptible skills. The present study showed the 
following results : 

1- There is a significant difference between the physical and 
mechanical properties of mesh fabrics and its lining with respect to    
( fabric weight , fabric thickness , drape ability , fabric stiffness , 
fabric crease recovery and fabric bursting strength ). 

2- There is a significant difference between physical and 
mechanical properties and aesthetical effects for the designs and its 
linings in mesh fabrics at significant level 0.05 . 

3- It was found a significant difference between the basis of 
techniques forming and its applying on the dressing form and fabric 
fitting to the technique in relation to the physical and mechanical 
properties at 0.05 significance level.   

4- There is no significant difference between referees' 
viewpoints respecting the three pivots ( forming the technique on the 
manikin , applying the technique , and fabric fitting to physical and 
mechanical properties of mesh fabrics ) . 



  المستخلص باللغة العربیة
  
لـــبعض األقمشـــة  ةتـــأثیر الخـــواص الطبیعیـــة والمیكانیكیـــ " . ســـالیة حســـن عبـــداهللا خفـــاجي  

  رسالة دكتوراه .  –م  ٢٠٠٨ هـ  ١٤٢٩ ي تقنیات التشكیل على المانیكان " المخرمة ف
  .  زیز جامعة الملك عبد الع جدة بكلیة التربیة لالقتصاد المنزلي والتربیة الفنیة 

  .   صفحة  ) ٣٥٤عدد الصفحات (  -إشراف : أ.د/ خدیجة روزي قشقري 
 األقمشـة المخرمـةالتعـرف علـى الخـواص الطبیعیـة والمیكانیكیـة لـبعض إلى الدراسة تهدف هذه 

  وتأثیرها على التقنیات المنفذة  مباشرة بالتشكیل على المانیكان . 
نهج الوصـــفي لدراســـة الخـــواص الطبیعیـــة الدراســـة اســـتخدم المـــنهج التجریبـــي والمـــ فـــي هـــذه

ٕ والم ه سـمكو كما فـي وزن القمـاش ، راء التجارب المعملیة جیكانیكیة لبعض األقمشة المخرمة وا
فــي اتجــاه الطــول  والتجعــد والكرمشــةقــوة الصــالبة فــي اتجــاه الطــول والعــرض ، و ،  ، وانســداله
یم التقنیــات و بنــاء اسـتمارة تقـفـي تحلیـل و . ویتمثـل المـنهج الوصــفي  قـوة االنفجــارو والعـرض ، 

 -( التـل     ع البحـثو موضـة قمشـة الثالثـضم توصیف تلك التقنیات المنفـذة باألالمنفذة وهي ت
الجبیر) على المانیكان باستخدام المهارات الیدویة والحسیة عند تشـكیلها  ، ومـن ثـم  -لدانتیلا

ســـتخدام المعالجـــات اإلحصـــائیة ربطهـــا بالنتـــائج المعملیـــة للخـــواص الطبیعیـــة والمیكانیكیـــة  با
  وأظهرت نتائج الدراسة اآلتي : المختلفة 

توجد فروق ذات دالله إحصائیة بین الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لألقمشة المخرمـة  -١
وبطانتهــا موضــوع الدراســة مــن حیــث ( الــوزن ، والســمك ، ومعامــل االنســدال ، وقــوة 

لتجعــد أوالكرمشــة فــي اتجــاه الطــول الصــالبة فــي اتجــاه الطــول والعــرض ، ومقاومــة ا
  والعرض ، وقوة االنفجار ) . 

ـــأثیرات  -٢ ـــة والت ـــة والمیكانیكی ـــین الخـــواص الطبیعی ـــة إحصـــائیة ب ـــروق ذات دالل توجـــد ف
الجمالیــة للتصــمیمات : العقــدة ، والــدرابیهات ، والفولونــات " الجودیهــات " بأنواعهــا ، 

 % .٠,٠٥بلغ وبطانتها في األقمشة المخرمة عند مستوى معنوي ی

توجد فروق ذات دالله إحصـائیة بـین أسـس تشـكیل التقنیـات وتنفیـذها علـى المانیكـان  -٣
ومالءمة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة عند مسـتوى معنـوي 

 % .  ٠,٠٥یبلغ 

ال توجــد فــروق معنویــة بــین آراء المحكمــین بالنســبة للمحــاور الثالثــة ( أســس تشــكیل  -٤
على المانیكان ، وتنفیذ التقنیة على المانیكان ، ومالءمـة القمـاش للتقنیـة مـن  التقنیة

 حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة في األقمشة المخرمة ) .
 



 المـحـتـویات
  

 --  البسملة

 --  اآلیة القرآنیة

 أ المستخلص باللغة العربیة

 ب المستخلص باللغة االنجلیزیة

 ج شكر وتقدیر

 و المحتویات

 ل فهرس الجداول

 أ فهرس األشكال 

 ج فهرس الصور

  
  الفصل األول: مدخل إلى البحث 

 

  
١ 

: مقدمة  ٢ أوًال

: مشكلة البحث وتساؤالته  ٣ ثانیًا

: أهمیة البحث  ٤ ثالثًا

:أهداف البحث   ٤ رابعًا

: فروض البحث   ٤ خامسًا

: إجراءات البحث    ٥ سادسًا

 ٥  منهج البحث - ١

 ٥ أدوات البحث - ٢

 ٦ عینة البحث  -٣

 ٦ مصطلحات البحث

  
  الفصل الثاني: الدراسات السابقة

  

  
١١ 

 ١٢ تمهید 



:الدراســــــــات الخاصــــــــة بــــــــبعض األقمشــــــــة الم خرمــــــــة وخصائصــــــــها الطبیعیــــــــة أوًال
 والمیكانیكیة 

١٢ 

: الدراسات الخاصة بتقنیات التشكیل على المانیكان  ١٩ ثانیًا

  
  الفصل الثالث: اإلطار النظري

 

  
٣٣ 

 ٣٤ أوًال : األلیاف النسیجیة " خواصها الطبیعیة والمیكانیكیة "

 ٣٤ تمهید

 ٣٤ تقسیم األلیاف

 ٣٤ األلیاف الطبیعیة

 ٣٤ اف الطبیعیةتقسیم األلی

 ٣٥ األلیاف الصناعیة

 ٣٥ ألیاف صناعیة محورة

 ٣٥ األلیاف الصناعیة التركیبیة

 ٣٥ نبذة عن األلیاف التي استخدمت في الدراسة

 ٣٥ رایوان الفسكوز -١

 ٣٦ خواص رایوان الفسكوز

 ٣٨ النایلون -٢

 ٣٨ خواص النایلون

 ٤٠ البولي استر -٣

 ٤٠ خواص البولي استر

 ٤٢ األلیاف المطاطة   -٤

 ٤٣ االسبندكس

 ٤٣ خواص االسبندكس

 ٤٥ األقمشة -ثانیًا 

 ٤٥ تقسیم األقمشة

 ٤٦ شروط اختیار األقمشة

 ٤٧ خواص األقمشة

 ٥٢ أنواع األقمشة



 ٥٢ األقمشة المخرمة   -ثالثاً 

 ٥٢ نبذة عن األقمشة المتشابكة ألهمیتها في تصنیع األقمشة المخرمة

 ٥٢ قمشة التریكوأ  -١-٣

 ٥٣ أقمشة الشبیكة األصلیة "الحقیقیة" اللینوه   -٢-٣

 ٥٣ نبذة تاریخیة عن األقمشة الشبیكة المخرمة

 ٥٤ طریقة إنتاج األقمشة المخرمة

 ٥٧ خواص األقمشة المخرمة

 ٥٨ طریقة صناعة األقمشة المخرمة

 ٦١ ة الحالیة أنواع من األقمشة الشبیكة  المخرمة والمستخدمة في الدراس

 ٦١ التل-١

 ٦١ الدانتیل-٢

 ٦٢ الجبیر-٣

 ٦٤ التشكیل على المانیكان –رابعًا 

 ٦٤ أقسام التشكیل على المانیكان 

 ٦٤ التشكیل على الجسم البشري قدیماً  -١-٤

 ٦٤ التشكیل بعد ظهور المانیكان -٢-٤

ـــــاج التشـــــكیل بعـــــد ظهـــــور البـــــاترون المســـــطح واســـــتخدامه فـــــي مجـــــال إ -٣-٤ نت
 المالبس

٦٦ 

 ٦٦ تاریخ الحیاكة الراقیة والتشكیل على المانیكان

 ٦٩ مفهوم التشكیل

 ٦٩ متطلبات عملیة التشكیل والتصمیم على المانیكان

 ٧٠ عناصر التشكیل على المانیكان   

 ٧١ أهم العناصر المستخدمة في الدراسة الحالیة

 ٧١ األقمشة  -أ 

 ٧١ اتجاه النسیج  -ب 

 ٧١ مقدار الراحة  -ج 

 ٧١ االنسدال  -د 

 ٧٢ أسس التشكیل والتصمیم على المانیكان 

 ٧٤ تقنیات مهارات تشكیل  –خامسًا 



 ٧٤ تنفیذ تقنیة العقدة البسیطة  -١-٥

 ٧٧ تنفیذ تقنیة العقدة المركبة -٢-٥

 ٨٣ تنفیذ تقنیة الدرابیه العادي -٣-٥

 ٨٥ تنفیذ تقنیة الدرابیه الشعاعي  -٤-٥

 ٨٧ تنفیذ تقنیة الدرابیه المستقیم  -٥-٥

 ٨٩ تنفیذ تقنیة الفولونات  -٦-٥

 ٩١ تنفیذ تقنیة الفولونات بكشكشة  -٧-٥

  
جراءات البحث ٕ   الفصل الرابع: أسالیب وا

 

  
٩٤ 

 ٩٥ تمهید

 ٩٥ منهج البحث -أوالً 

 ٩٥ أدوات البحث  -ثانیاً 

 ٩٥ وع الدراسة ومواصفاتها )الخامات ( األقمشة المخرمة الخاصة بموض -١-٢

قماش التل ( العینة الخضراء ) بتركیب بنـائي نسـجي تریكـو والمصـنوع  -١-١-٢
 %١٠٠من خامة البولي استر 

٩٥ 

قماش الدانتیل ( العینة البیج ) بتركیب بنائي نسجي تریكـو نـوع الخامـة  -٢-١-٢
 % فسكوز ٦٠% نایلون مع ٤٠

٩٥ 

 ٩٦ السوداء ) المطرزة قماش الجبیر ( العینة  -٣-١-٢

ــــــة ( االختبــــــارات الالزمــــــة لتحدیــــــد خصــــــائص  -٢-٢ الدراســــــة المعملیــــــة التجریبی
 األقمشة ذات الطبیعة الخاصة ) 

٩٩ 

 ١٠١ قیاس وزن المتر المربع لألقمشة -١-٢-٢

 ١٠٢ قیاس سمك األقمشة -٢-٢-٢

 ١٠٣ قیاس معامل انسدالیة األقمشة    -٣-٢-٢

 ١٠٤ بة األقمشةقیاس قوة صال -٤-٢-٢

 ١٠٥ قیاس مقاومة التجعد والكرمشة لألقمشة -٥-٢-٢

 ١٠٦ قیاس قوة األقمشة لالنفجار -٦-٢-٢

 ١٠٧ المعالجات اإلحصائیة  -٣-٢



مقیـاس تقــدیر (اسـتمارة عناصــر التقـویم ) ألســس تشـكیل التقنیــات وتنفیــذها  -٤-٢
الجبیــر)  –الــدانتیل  –ل علــى المانیكــان ومالءمــة التقنیــات باألقمشــة المخرمــة (التــ

 مع البطانة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة 

١٠٨ 

 ١٠٨ تكوین عناصر تقویم االستمارة 

 ١٠٨ المحور األول : أسس تشكیل التقنیة على المانیكان 

 ١٠٩ المحور الثاني : تنفیذ التقنیة على المانیكان 

 ١٠٩ ث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة المحور الثالث : مالءمة القماش للتقنیة من حی

  
  الفصل الخامس: النتائج والمناقشة 

 

  
١١٥ 

 ١١٦ عرض وتحلیل نتائج جدول اختبارات الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة -أوًال 

عــــرض وتحلیــــل التصـــمیمات الملبســــیة وخطــــوات تشـــكیلها وتنفیــــذها علــــى  –ثانیـــًا 
 المانیكان 

١٣٠ 

عناصــــر التقــــویم ألســــس تشــــكیل التقنیــــات وتنفیــــذها علــــى  تحلیــــل اســــتمارة –ثالثــــًا 
ــــالخواص الطبیعیــــة والمیكانیكیــــة ألقمشــــة  المانیكــــان ومالءمــــة التقنیــــات وربطهــــا ب

 الدراسة

١٦٥ 

 ٢٩٨ صدق وثبات مقیاس التقدیر(استمارة عناصر التقویم ) -رابعًا 

 ٢٩٨ صدق المحكمین -أ

 ٣٠٠ ثبات المصححین -ب

 ٣٠٢ ائج خالصة النت –خامسًا 

 ٣٠٧ التوصیات -سادسًا 

 ٣٠٨ المراجع باللغة العربیة 

 ٣١٥ المراجع باللغة األجنبیة 

 ٣٢٠ ملحق

 ٣٢١ استمارة تحكیم صدق االستبیان

 ٣٣٧ ملخصات البحث 

 ٣٣٨ الملخص باللغة العربیة 

 ٣٥٤ الملخص باللغة اإلنجلیزیة

  



  فهرس الجداول
  

 ةالصفح عنوان الجدول رقم الجدول

توضـــــیح مواصـــــفات أقمشـــــة التـــــل الخاصـــــة بموضـــــوع الدراســـــة  ١
 وبطانتها

٩٥ 

توضـــیح مواصـــفات أقمشـــة الـــدانتیل الخاصـــة بموضـــوع الدراســـة  ٢
 وبطانتها

٩٦ 

توضـــیح مواصـــفات أقمشـــة الجبیـــر الخاصـــة بموضـــوع الدراســـة  ٣
 وبطانتها 

٩٧ 

 توضیح أنواع االختبارات واألجهـزة المسـتخدمة فـي الدراسـة وفقـاً  ٤
للمواصــــفات القیاســــیة العالمیــــة األمریكیــــة والمصــــریة والخلیجیــــة 

 السعودیة 

٩٨ 

 ١٠٦ الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لألقمشة المخرمة وبطانتها   ٥

 ١٠٩ أسماء المحكمین الستمارة التقویم وجهات العمل  ٦

 ١١٢ صدق وثبات مقیاس التقدیر آلراء المحكمین ٧

 ١١٦ ر المربع / جرام لألقمشة المخرمة اختبار متوسط وزن المت ٨

 ١١٨ اختبار متوسط سمك األقمشة المخرمة ٩

 ١١٩ اختبار معامل انسدال األقمشة المخرمة ١٠

اختبار قوة صالبة األقمشـة المخرمـة فـي اتجـاه الطـول والعـرض  ١١
 / ملیجرام

١٢٠ 

اختبـــار مقاومــــة التجعــــد والكرمشــــة فـــي اتجــــاه الطــــول والعــــرض  ١٢
 ة المخرمةلألقمش

١٢٣ 

 ١٢٥ اختبار قوة انفجار األقمشة المخرمة ١٣

تحلیـــل التبـــاین ألســـس تشـــكیل التقنیـــة علـــى المانیكـــان باألقمشـــة  ١٤
 المخرمة ( قماش التل ) للتصمیم األول العقدة البسیطة 

١٦٦ 

النسبة المئویة ألراء المحكمین في عناصر أسس تشـكیل التقنیـة  ١٥
المخرمــــة ( قمــــاش التــــل ) للتصــــمیم علــــى المانیكــــان باألقمشــــة 

 األول العقدة البسیطة

١٦٧ 

 ١٦٨  تحلیل التباین لتنفیذ التقنیة على المانیكان باألقمشة المخرمة  ١٦



   ( قماش التل ) للتصمیم األول العقدة البسیطة

النسـبة المئویــة ألراء المحكمـین فــي تنفیــذ التقنیـة علــى المانیكــان  ١٧
ــــــل ) للتصــــــمیم األول العقــــــدة  باألقمشــــــة المخرمــــــة ( قمــــــاش الت

 البسیطة

١٦٨ 

تحلیــــل التبــــاین لمالءمــــة القمــــاش للتقنیــــة مــــن حیــــث الخــــواص  ١٨
الطبیعیـــــــة والمیكانیكیـــــــة باألقمشـــــــة المخرمـــــــة ( قمـــــــاش التـــــــل ) 

 للتصمیم األول العقدة البسیطة

١٦٩ 

النســبة المئویــة ألراء المحكمــین فــي مالءمــة القمــاش للتقنیــة مــن  ١٩
لطبیعیـــــــة والمیكانیكیـــــــة باألقمشـــــــة المخرمـــــــة         حیـــــــث الخـــــــواص ا

 ( قماش التل ) للتصمیم األول العقدة البسیطة

١٧٠ 

تحلیــل التبــاین لبیــان االخــتالف بــین أســس تشــكیل التقنیــة علــى  ٢٠
المانیكــان ، تنفیـــذ التقنیـــة ، ومالءمـــة القمــاش للتقنیـــة مـــن حیـــث 

(            باألقمشــة المخرمــة الخــواص الطبیعیــة والمیكانیكیــة 
 قماش التل ) للتصمیم األول العقدة البسیطة

١٧١ 

تحلیـــل التبـــاین ألســـس تشـــكیل التقنیـــة علـــى المانیكـــان باألقمشـــة  ٢١
 المخرمة ( قماش الدانتیل ) للتصمیم األول العقدة البسیطة

١٧٢ 

النسبة المئویة ألراء المحكمین في عناصر أسس تشـكیل التقنیـة  ٢٢
قمشــة المخرمــة ( قمــاش الــدانتیل ) للتصــمیم علــى المانیكــان باأل

 األول العقدة البسیطة

١٧٣ 

  تحلیل التباین لتنفیذ التقنیة على المانیكان باألقمشة المخرمة  ٢٣
 ( قماش الدانتیل ) للتصمیم األول العقدة البسیطة

١٧٤ 

النسـبة المئویــة ألراء المحكمـین فــي تنفیــذ التقنیـة علــى المانیكــان  ٢٤
مخرمــــة ( قمــــاش الــــدانتیل ) للتصــــمیم األول العقــــدة باألقمشــــة ال

 البسیطة

١٧٤ 

تحلیــــل التبــــاین لمالءمــــة القمــــاش للتقنیــــة مــــن حیــــث الخــــواص  ٢٥
ــــدانتیل )  ــــة باألقمشــــة المخرمــــة ( قمــــاش ال ــــة والمیكانیكی الطبیعی

  للتصمیم األول العقدة البسیطة 
 

١٧٥ 

لتقنیــة مــن النســبة المئویــة ألراء المحكمــین فــي مالءمــة القمــاش ل ٢٦
حیـــــــث الخـــــــواص الطبیعیـــــــة والمیكانیكیـــــــة باألقمشـــــــة المخرمـــــــة         

١٧٦ 



 ( قماش الدانتیل ) للتصمیم األول العقدة البسیطة

تحلیــل التبــاین لبیــان االخــتالف بــین أســس تشــكیل التقنیــة علــى  ٢٧
المانیكــان ، تنفیـــذ التقنیـــة ، ومالءمـــة القمــاش للتقنیـــة مـــن حیـــث 

باألقمشـــــــة المخرمـــــــة         یكانیكیـــــــة وذلـــــــكالخـــــــواص الطبیعیـــــــة والم
   ( قماش الدانتیل ) للتصمیم األول العقدة البسیطة

١٧٧ 

تحلیـــل التبـــاین ألســـس تشـــكیل التقنیـــة علـــى المانیكـــان باألقمشـــة  ٢٨
 المخرمة ( قماش الجبیر ) للتصمیم األول العقدة البسیطة

١٧٨ 

كیل التقنیـة النسبة المئویة ألراء المحكمین في عناصر أسس تشـ ٢٩
علـــى المانیكـــان باألقمشـــة المخرمـــة( قمـــاش الجبیـــر ) للتصـــمیم 

 األول العقدة البسیطة

١٧٩ 

  تحلیل التباین لتنفیذ التقنیة على المانیكان باألقمشة المخرمة  ٣٠
 ( قماش الجبیر ) للتصمیم األول العقدة البسیطة

١٨٠ 

علــى المانیكــان النسـبة المئویــة ألراء المحكمـین فــي تنفیــذ التقنیـة  ٣١
باألقمشــــة المخرمــــة ( قمـــــاش الجبیــــر ) للتصــــمیم األول العقـــــدة 

 البسیطة

١٨٠ 

تحلیــــل التبــــاین لمالءمــــة القمــــاش للتقنیــــة مــــن حیــــث الخــــواص  ٣٢
الطبیعیـــــة والمیكانیكیـــــة باألقمشـــــة المخرمـــــة ( قمـــــاش الجبیـــــر ) 

 للتصمیم األول العقدة البسیطة 

 

ي مالءمــة القمــاش للتقنیــة مــن النســبة المئویــة ألراء المحكمــین فــ ٣٣
حیـــــــث الخـــــــواص الطبیعیـــــــة والمیكانیكیـــــــة باألقمشـــــــة المخرمـــــــة         

 ( قماش الجبیر ) للتصمیم األول العقدة البسیطة

١٨٢ 

تحلیــل التبــاین لبیــان االخــتالف بــین أســس تشــكیل التقنیــة علــى  ٣٤
المانیكــان ، تنفیـــذ التقنیـــة ، ومالءمـــة القمــاش للتقنیـــة مـــن حیـــث 

  باألقمشة المخرمة  ص الطبیعیة والمیكانیكیة وذلكالخوا
الجبیــــر ) للتصـــــمیم األول العقـــــدة  -الـــــدانتیل  –( قمــــاش التـــــل 

  البسیطة
 

١٨٣ 

  تحلیــــل التبــــاین لبیــــان االخــــتالف بــــین التــــل والــــدانتیل والجبیـــــر ٣٥
 للتصمیم األول العقدة البسیطة

١٨٣ 

 ١٨٤كـــان باألقمشـــة تحلیـــل التبـــاین ألســـس تشـــكیل التقنیـــة علـــى المانی ٣٦



 المخرمة ( قماش التل ) للتصمیم الثاني العقدة المركبة 

النسبة المئویة ألراء المحكمین في عناصر أسس تشـكیل التقنیـة  ٣٧
علــــى المانیكــــان باألقمشــــة المخرمــــة ( قمــــاش التــــل ) للتصــــمیم 

 الثاني العقدة المركبة

١٨٥ 

  باألقمشة المخرمة  تحلیل التباین لتنفیذ التقنیة على المانیكان ٣٨
 ( قماش التل ) للتصمیم الثاني العقدة المركبة 

١٨٦ 

النسـبة المئویــة ألراء المحكمـین فــي تنفیــذ التقنیـة علــى المانیكــان  ٣٩
باألقمشـــــة المخرمـــــة ( قمـــــاش التـــــل ) للتصـــــمیم الثـــــاني العقـــــدة 

 المركبة 

١٨٧ 

تحلیــــل التبــــاین لمالءمــــة القمــــاش للتقنیــــة مــــن حیــــث الخــــواص  ٤٠
طبیعیـــــــة والمیكانیكیـــــــة باألقمشـــــــة المخرمـــــــة ( قمـــــــاش التـــــــل ) ال

 للتصمیم الثاني العقدة المركبة 

١٨٧ 

النســبة المئویــة ألراء المحكمــین فــي مالءمــة القمــاش للتقنیــة مــن  ٤١
حیـــــــث الخـــــــواص الطبیعیـــــــة والمیكانیكیـــــــة باألقمشـــــــة المخرمـــــــة         

 ( قماش التل ) للتصمیم الثاني العقدة المركبة

١٨٨ 

تحلیــل التبــاین لبیــان االخــتالف بــین أســس تشــكیل التقنیــة علــى  ٤٢
المانیكـــان ، تنفیـــذ التقنیـــة، ومالءمـــة القمـــاش للتقنیـــة مـــن حیـــث 

باألقمشـة المخرمـة (قمـاش التـل)   الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة
 للتصمیم الثاني العقدة المركبة 

١٨٩ 

ان باألقمشـــة تحلیـــل التبـــاین ألســـس تشـــكیل التقنیـــة علـــى المانیكـــ ٤٣
 المخرمة ( قماش الدانتیل ) للتصمیم الثاني العقدة المركبة

١٩٠ 

النسبة المئویة ألراء المحكمین في عناصر أسس تشـكیل التقنیـة  ٤٤
علــى المانیكــان باألقمشــة المخرمــة ( قمــاش الــدانتیل ) للتصــمیم 

 الثاني العقدة المركبة 

١٩١ 

  مانیكان باألقمشة المخرمة تحلیل التباین لتنفیذ التقنیة على ال ٤٥
 ( قماش الدانتیل ) للتصمیم الثاني العقدة المركبة  

١٩٢ 

النسـبة المئویــة ألراء المحكمـین فــي تنفیــذ التقنیـة علــى المانیكــان  ٤٦
ـــدانتیل ) للتصـــمیم الثـــاني العقـــدة  باألقمشـــة المخرمـــة ( قمـــاش ال

 المركبة

١٩٣ 



ن حیــــث الخــــواص تحلیــــل التبــــاین لمالءمــــة القمــــاش للتقنیــــة مــــ ٤٧
ــــدانتیل )  ــــة باألقمشــــة المخرمــــة ( قمــــاش ال ــــة والمیكانیكی الطبیعی

 للتصمیم الثاني العقدة المركبة 

١٩٣ 

النســبة المئویــة ألراء المحكمــین فــي مالءمــة القمــاش للتقنیــة مــن  ٤٨
حیـــــــث الخـــــــواص الطبیعیـــــــة والمیكانیكیـــــــة باألقمشـــــــة المخرمـــــــة         

 ي العقدة المركبة( قماش الدانتیل ) للتصمیم الثان

١٩٤ 

تحلیــل التبــاین لبیــان االخــتالف بــین أســس تشــكیل التقنیــة علــى  ٤٩
المانیكـــان ، تنفیـــذ التقنیـــة، ومالءمـــة القمـــاش للتقنیـــة مـــن حیـــث 

(       باألقمشـة المخرمـة الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة وذلك 
 قماش الدانتیل ) للتصمیم الثاني العقدة المركبة 

١٩٥ 

التبـــاین ألســـس تشـــكیل التقنیـــة علـــى المانیكـــان باألقمشـــة  تحلیـــل ٥٠
 المخرمة ( قماش الجبیر ) للتصمیم الثاني العقدة المركبة 

١٩٦ 

النسبة المئویة ألراء المحكمین في عناصر أسس تشـكیل التقنیـة  ٥١
علــى المانیكــان باألقمشــة المخرمـــة ( قمــاش الجبیــر ) للتصـــمیم 

 الثاني العقدة المركبة 

١٩٧ 

  تحلیل التباین لتنفیذ التقنیة على المانیكان باألقمشة المخرمة  ٥٢
 ( قماش الجبیر ) للتصمیم الثاني العقدة المركبة

١٩٨ 

النسـبة المئویــة ألراء المحكمـین فــي تنفیــذ التقنیـة علــى المانیكــان  ٥٣
باألقمشــــة المخرمــــة ( قمــــاش الجبیــــر ) للتصــــمیم الثــــاني العقــــدة 

 المركبة

١٩٨ 

تبــــاین لمالءمــــة القمــــاش للتقنیــــة مــــن حیــــث الخــــواص تحلیــــل ال ٥٤
الطبیعیـــــة والمیكانیكیـــــة باألقمشـــــة المخرمـــــة ( قمـــــاش الجبیـــــر ) 

 للتصمیم الثاني العقدة المركبة

١٩٩ 

النســبة المئویــة ألراء المحكمــین فــي مالءمــة القمــاش للتقنیــة مــن  ٥٥
حیـــــــث الخـــــــواص الطبیعیـــــــة والمیكانیكیـــــــة باألقمشـــــــة المخرمـــــــة         

 اش الجبیر ) للتصمیم الثاني العقدة المركبة( قم

٢٠٠ 

تحلیــل التبــاین لبیــان االخــتالف بــین أســس تشــكیل التقنیــة علــى  ٥٦
المانیكــان ، وتنفیــذ التقنیــة ، ومالءمــة القمــاش للتقنیــة مــن حیــث 

باألقمشـــــــة المخرمـــــــة        الخـــــــواص الطبیعیـــــــة والمیكانیكیـــــــة وذلـــــــك 

٢٠١ 



    قدة المركبة( قماش الجبیر ) للتصمیم الثاني الع

تحلیــــل التبــــاین لبیــــان االخــــتالف بــــین التــــل والــــدانتیل والجبیـــــر  ٥٧
 للتصمیم الثاني العقدة المركبة 

٢٠١ 

تحلیـــل التبـــاین ألســـس تشـــكیل التقنیـــة علـــى المانیكـــان باألقمشـــة  ٥٨
 المخرمة ( قماش التل ) للتصمیم الثالث الدرابیه العادي

٢٠٣ 

لمحكمین في عناصر أسس تشـكیل التقنیـة النسبة المئویة ألراء ا ٥٩
علــــى المانیكــــان باألقمشــــة المخرمــــة ( قمــــاش التــــل ) للتصــــمیم 

 الثالث الدرابیه العادي

٢٠٤ 

  تحلیل التباین لتنفیذ التقنیة على المانیكان باألقمشة المخرمة  ٦٠
 ( قماش التل ) للتصمیم الثالث الدرابیه العادي

٢٠٥ 

محكمـین فــي تنفیــذ التقنیـة علــى المانیكــان النسـبة المئویــة ألراء ال ٦١
باألقمشــــة المخرمــــة ( قمــــاش التــــل ) للتصــــمیم الثالــــث الدرابیــــه 

 العادي

٢٠٦ 

تحلیــــل التبــــاین لمالءمــــة القمــــاش للتقنیــــة مــــن حیــــث الخــــواص  ٦٢
الطبیعیـــــــة والمیكانیكیـــــــة باألقمشـــــــة المخرمـــــــة ( قمـــــــاش التـــــــل ) 

 للتصمیم الثالث الدرابیه العادي

٢٠٧ 

ة المئویــة ألراء المحكمــین فــي مالءمــة القمــاش للتقنیــة مــن النســب ٦٣
حیـث الخــواص الطبیعیــة والمیكانیكیــة باألقمشــة المخرمــة      ( 

 قماش التل ) للتصمیم الثالث الدرابیه العادي

٢٠٨ 

تحلیــل التبــاین لبیــان االخــتالف بــین أســس تشــكیل التقنیــة علــى  ٦٤
ش للتقنیـــة مـــن حیـــث التقنیـــة، ومالءمـــة القمـــا تنفیـــذ المانیكـــان ،

باألقمشـة المخرمـة (قمـاش التـل)  الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة
 للتصمیم الثالث الدرابیه العادي

٢٠٩ 

تحلیـــل التبـــاین ألســـس تشـــكیل التقنیـــة علـــى المانیكـــان باألقمشـــة  ٦٥
  المخرمة ( قماش الدانتیل ) للتصمیم الثالث الدرابیه العادي

 

٢١٠ 

المحكمین في عناصر أسس تشـكیل التقنیـة  النسبة المئویة ألراء ٦٦
علــى المانیكــان باألقمشــة المخرمــة ( قمــاش الــدانتیل ) للتصــمیم 

 الثالث الدرابیه العادي

٢١١ 

 ٢١٢  تحلیل التباین لتنفیذ التقنیة على المانیكان باألقمشة المخرمة  ٦٧



 ( قماش الدانتیل ) للتصمیم الثالث الدرابیه العادي

ة ألراء المحكمـین فــي تنفیــذ التقنیـة علــى المانیكــان النسـبة المئویــ ٦٨
باألقمشــة المخرمــة ( قمــاش الــدانتیل ) للتصــمیم الثالــث الدرابیــه 

 العادي

٢١٣ 

تحلیــــل التبــــاین لمالءمــــة القمــــاش للتقنیــــة مــــن حیــــث الخــــواص  ٦٩
ــــدانتیل )  ــــة باألقمشــــة المخرمــــة ( قمــــاش ال ــــة والمیكانیكی الطبیعی

 عاديللتصمیم الثالث الدرابیه ال

٢١٤ 

النســبة المئویــة ألراء المحكمــین فــي مالءمــة القمــاش للتقنیــة مــن  ٧٠
  حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة باألقمشة المخرمة

 ( قماش الدانتیل ) للتصمیم الثالث الدرابیه العادي 

٢١٤ 

تحلیــل التبــاین ولبیــان االخــتالف بــین أســس تشــكیل التقنیــة علــى  ٧١
تقنیــة ، ومالءمــة القمــاش للتقنیــة مــن حیــث المانیكــان ، وتنفیــذ ال

  باألقمشة المخرمة الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة وذلك 
 ( قماش الدانتیل ) للتصمیم الثالث الدرابیه العادي

٢١٥ 

تحلیـــل التبـــاین ألســـس تشـــكیل التقنیـــة علـــى المانیكـــان باألقمشـــة  ٧٢
 يالمخرمة ( قماش الجبیر ) للتصمیم الثالث الدرابیه العاد

٢١٦ 

النسبة المئویة ألراء المحكمین في عناصر أسس تشـكیل التقنیـة  ٧٣
علــى المانیكــان باألقمشــة المخرمـــة ( قمــاش الجبیــر ) للتصـــمیم 

 الثالث الدرابیه العادي

٢١٧ 

تحلیــل التبــاین لتنفیــذ التقنیــة علــى المانیكــان باألقمشــة المخرمـــة    ٧٤
 لعادي( قماش الجبیر ) للتصمیم الثالث الدرابیه ا

٢١٨ 

النسـبة المئویــة ألراء المحكمـین فــي تنفیــذ التقنیـة علــى المانیكــان  ٧٥
باألقمشـــة المخرمـــة ( قمـــاش الجبیـــر ) للتصـــمیم الثالـــث الدرابیـــه 

  العادي
 

٢١٨ 

تحلیــــل التبــــاین لمالءمــــة القمــــاش للتقنیــــة مــــن حیــــث الخــــواص  ٧٦
الطبیعیـــــة والمیكانیكیـــــة باألقمشـــــة المخرمـــــة ( قمـــــاش الجبیـــــر ) 

 تصمیم الثالث الدرابیه العاديلل

٢١٩ 

النســبة المئویــة ألراء المحكمــین فــي مالءمــة القمــاش للتقنیــة مــن  ٧٧
حیـث الخــواص الطبیعیــة والمیكانیكیــة باألقمشــة المخرمــة      ( 

٢٢٠ 



 قماش الجبیر ) للتصمیم الثالث الدرابیه العادي

علــى تحلیــل التبــاین لبیــان االخــتالف بــین أســس تشــكیل التقنیــة  ٧٨
المانیكــان ، تنفیـــذ التقنیـــة ، ومالءمـــة القمــاش للتقنیـــة مـــن حیـــث 

  باألقمشة المخرمة الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة وذلك 
 ( قماش الجبیر ) للتصمیم الثالث الدرابیه العادي

٢٢١ 

  تحلیل التباین لبیان االختالف بین التل والدانتیل والجبیر  ٧٩
 ديللتصمیم الثالث الدرابیه العا  

٢٢١ 

تحلیـــل التبـــاین ألســـس تشـــكیل التقنیـــة علـــى المانیكـــان باألقمشـــة  ٨٠
 المخرمة ( قماش التل ) للتصمیم الرابع الدرابیه الشعاعي

٢٢٣ 

النسبة المئویة ألراء المحكمین في عناصر أسس تشـكیل التقنیـة  ٨١
علــــى المانیكــــان باألقمشــــة المخرمــــة ( قمــــاش التــــل ) للتصــــمیم 

 لشعاعيالرابع الدرابیه ا

٢٢٤ 

  تحلیل التباین لتنفیذ التقنیة على المانیكان باألقمشة المخرمة ٨٢
 ( قماش التل ) للتصمیم الرابع الدرابیه الشعاعي

٢٢٥ 

النسـبة المئویــة ألراء المحكمـین فــي تنفیــذ التقنیـة علــى المانیكــان  ٨٣
باألقمشـــــة المخرمـــــة ( قمـــــاش التـــــل ) للتصـــــمیم الرابـــــع الدرابیـــــه 

 الشعاعي

٢٢٥ 

تحلیــــل التبــــاین لمالءمــــة القمــــاش للتقنیــــة مــــن حیــــث الخــــواص  ٨٤
الطبیعیـــــــة والمیكانیكیـــــــة باألقمشـــــــة المخرمـــــــة ( قمـــــــاش التـــــــل ) 

 للتصمیم الرابع الدرابیه الشعاعي

٢٢٦ 

النســبة المئویــة ألراء المحكمــین فــي مالءمــة القمــاش للتقنیــة مــن  ٨٥
(       حیـث الخــواص الطبیعیــة والمیكانیكیــة باألقمشــة المخرمــة

  قماش التل ) للتصمیم الرابع الدرابیه الشعاعي
 

٢٢٧ 

تحلیــل التبــاین لبیــان االخــتالف بــین أســس تشــكیل التقنیــة علــى  ٨٦
المانیكــان ، تنفیـــذ التقنیـــة ، ومالءمـــة القمــاش للتقنیـــة مـــن حیـــث 

باألقمشـــــــة المخرمـــــــة        الخـــــــواص الطبیعیـــــــة والمیكانیكیـــــــة وذلـــــــك 
 رابع الدرابیه الشعاعي( قماش التل ) للتصمیم ال

٢٢٨ 

تحلیـــل التبـــاین ألســـس تشـــكیل التقنیـــة علـــى المانیكـــان باألقمشـــة  ٨٧
 المخرمة ( قماش الدانتیل ) للتصمیم الرابع الدرابیه الشعاعي

٢٢٩ 



النسبة المئویة ألراء المحكمین في عناصر أسس تشـكیل التقنیـة  ٨٨
المخرمــة ( قمــاش الــدانتیل ) للتصــمیم علــى المانیكــان باألقمشــة 

 الرابع الدرابیه الشعاعي

٢٣٠ 

  تحلیل التباین لتنفیذ التقنیة على المانیكان باألقمشة المخرمة  ٨٩
 ( قماش الدانتیل ) للتصمیم الرابع الدرابیه الشعاعي

٢٣١ 

النسـبة المئویــة ألراء المحكمـین فــي تنفیــذ التقنیـة علــى المانیكــان  ٩٠
لمخرمـــة ( قمـــاش الـــدانتیل ) للتصـــمیم الرابـــع الدرابیـــه باألقمشـــة ا
 الشعاعي

٢٣١ 

تحلیــــل التبــــاین لمالءمــــة القمــــاش للتقنیــــة مــــن حیــــث الخــــواص   ٩١
ــــدانتیل )  ــــة باألقمشــــة المخرمــــة ( قمــــاش ال ــــة والمیكانیكی الطبیعی

 للتصمیم الرابع الدرابیه الشعاعي

٢٣٢ 

قمــاش للتقنیــة مــن النســبة المئویــة ألراء المحكمــین فــي مالءمــة ال ٩٢
حیـث الخــواص الطبیعیــة والمیكانیكیــة باألقمشــة المخرمــة      ( 

 قماش الدانتیل ) للتصمیم الرابع الدرابیه الشعاعي

٢٣٣ 

تحلیــل التبــاین لبیــان االخــتالف بــین أســس تشــكیل التقنیــة علــى  ٩٣
المانیكـــان ،تنفیـــذ التقنیـــة ، ومالءمـــة القمـــاش للتقنیـــة مـــن حیـــث 

باألقمشـة المخرمــة      ( والمیكانیكیـة وذلــك  الخـواص الطبیعیــة
 قماش الدانتیل ) للتصمیم الرابع الدرابیه الشعاعي

٢٣٤ 

تحلیـــل التبـــاین ألســـس تشـــكیل التقنیـــة علـــى المانیكـــان باألقمشـــة  ٩٤
 المخرمة ( قماش الجبیر ) للتصمیم الرابع الدرابیه الشعاعي

٢٣٥ 

ر أسس تشـكیل التقنیـة النسبة المئویة ألراء المحكمین في عناص ٩٥
علــى المانیكــان باألقمشــة المخرمـــة ( قمــاش الجبیــر ) للتصـــمیم 

 الرابع الدرابیه الشعاعي 

٢٣٦ 

  تحلیل التباین لتنفیذ التقنیة على المانیكان باألقمشة المخرمة  ٩٦
 ( قماش الجبیر ) للتصمیم الرابع الدرابیه الشعاعي

٢٣٧ 

ي تنفیــذ التقنیـة علــى المانیكــان النسـبة المئویــة ألراء المحكمـین فــ ٩٧
باألقمشـــة المخرمـــة ( قمـــاش الجبیـــر ) للتصـــمیم الرابـــع الدرابیـــه 

 الشعاعي

٢٣٧ 

 ٢٣٨تحلیــــل التبــــاین لمالءمــــة القمــــاش للتقنیــــة مــــن حیــــث الخــــواص  ٩٨



الطبیعیـــــة والمیكانیكیـــــة باألقمشـــــة المخرمـــــة ( قمـــــاش الجبیـــــر ) 
 للتصمیم الرابع الدرابیه الشعاعي

المئویــة ألراء المحكمــین فــي مالءمــة القمــاش للتقنیــة مــن النســبة  ٩٩
حیـث الخــواص الطبیعیــة والمیكانیكیــة باألقمشــة المخرمــة      ( 

 قماش الجبیر ) للتصمیم الرابع الدرابیه الشعاعي

٢٣٩ 

تحلیــل التبــاین لبیــان االخــتالف بــین أســس تشــكیل التقنیــة علــى  ١٠٠
قمــاش للتقنیـــة مـــن حیـــث المانیكــان ، تنفیـــذ التقنیـــة ، ومالءمـــة ال
باألقمشـة المخرمــة      ( الخـواص الطبیعیــة والمیكانیكیـة وذلــك 

 قماش الجبیر ) للتصمیم الرابع الدرابیه الشعاعي

٢٤٠ 

  تحلیل التباین لبیان االختالف بین التل والدانتیل والجبیر  ١٠١
 للتصمیم الرابع الدرابیه الشعاعي   

٢٤٠ 

یل التقنیـــة علـــى المانیكـــان باألقمشـــة تحلیـــل التبـــاین ألســـس تشـــك ١٠٢
 المخرمة ( قماش التل ) للتصمیم الخامس الدرابیه المستقیم

٢٤٢ 

النسبة المئویة ألراء المحكمین في عناصر أسس تشـكیل التقنیـة  ١٠٣
علــــى المانیكــــان باألقمشــــة المخرمــــة ( قمــــاش التــــل ) للتصــــمیم 

 الخامس الدرابیه المستقیم

٢٤٣ 

  لتنفیذ التقنیة على المانیكان باألقمشة المخرمة تحلیل التباین  ١٠٤
 ( قماش التل ) للتصمیم الخامس الدرابیه المستقیم

٢٤٤ 

النسـبة المئویــة ألراء المحكمـین فــي تنفیــذ التقنیـة علــى المانیكــان  ١٠٥
باألقمشـــة المخرمـــة ( قمـــاش التـــل ) للتصـــمیم الخـــامس الدرابیـــه 

  المستقیم 
  
 

٢٤٤ 

الءمــــة القمــــاش للتقنیــــة مــــن حیــــث الخــــواص تحلیــــل التبــــاین لم ١٠٦
الطبیعیـــــــة والمیكانیكیـــــــة باألقمشـــــــة المخرمـــــــة ( قمـــــــاش التـــــــل ) 

 للتصمیم الخامس الدرابیه المستقیم

٢٤٥ 

النســبة المئویــة ألراء المحكمــین فــي مالءمــة القمــاش للتقنیــة مــن  ١٠٧
حیـث الخــواص الطبیعیــة والمیكانیكیــة باألقمشــة المخرمــة      ( 

 للتصمیم الخامس الدرابیه المستقیم قماش التل )

٢٤٦ 

 ٢٤٧تحلیــل التبــاین لبیــان االخــتالف بــین أســس تشــكیل التقنیــة علــى  ١٠٨



المانیكــان ، تنفیـــذ التقنیـــة ، ومالءمـــة القمــاش للتقنیـــة مـــن حیـــث 
باألقمشـة المخرمــة      ( الخـواص الطبیعیــة والمیكانیكیـة وذلــك 

 یمقماش التل ) للتصمیم الخامس الدرابیه المستق

تحلیـــل التبـــاین ألســـس تشـــكیل التقنیـــة علـــى المانیكـــان باألقمشـــة  ١٠٩
 المخرمة ( قماش الدانتیل ) للتصمیم الخامس الدرابیه المستقیم

٢٤٨ 

النسبة المئویة ألراء المحكمین في عناصر أسس تشـكیل التقنیـة  ١١٠
علــى المانیكــان باألقمشــة المخرمــة ( قمــاش الــدانتیل ) للتصــمیم 

 الدرابیه المستقیم  الخامس

٢٤٩ 

  تحلیل التباین لتنفیذ التقنیة على المانیكان باألقمشة المخرمة  ١١١
 ( قماش الدانتیل ) للتصمیم الخامس الدرابیه المستقیم

٢٥٠ 

النسـبة المئویــة ألراء المحكمـین فــي تنفیــذ التقنیـة علــى المانیكــان  ١١٢
خـامس الدرابیـه باألقمشة المخرمة ( قماش الدانتیل ) للتصـمیم ال

 المستقیم

٢٥٠ 

تحلیــــل التبــــاین لمالءمــــة القمــــاش للتقنیــــة مــــن حیــــث الخــــواص  ١١٣
ــــدانتیل )  ــــة باألقمشــــة المخرمــــة ( قمــــاش ال ــــة والمیكانیكی الطبیعی

 للتصمیم الخامس الدرابیه المستقیم

٢٥١ 

النســبة المئویــة ألراء المحكمــین فــي مالءمــة القمــاش للتقنیــة مــن  ١١٤
عیــة والمیكانیكیــة باألقمشــة المخرمــة      ( حیـث الخــواص الطبی

 قماش الدانتیل ) للتصمیم الخامس الدرابیه المستقیم

٢٥٢ 

تحلیل التباین لبیان االختالف بین أسس تشكیل التقنیة على   ١١٥
المانیكان ، تنفیذ التقنیة ، ومالءمة القماش للتقنیة من حیث 

المخرمة       ( باألقمشة  الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة وذلك
  قماش لدانتیل)  للتصمیم الخامس الدرابیھ المستقیم

٢٥٣ 

تحلیـــل التبـــاین ألســـس تشـــكیل التقنیـــة علـــى المانیكـــان باألقمشـــة  ١١٦
 المخرمة ( قماش الجبیر ) للتصمیم الخامس الدرابیه المستقیم

٢٥٤ 

النسبة المئویة ألراء المحكمین في عناصر أسس تشـكیل التقنیـة  ١١٧
المانیكــان باألقمشــة المخرمـــة ( قمــاش الجبیــر ) للتصـــمیم  علــى

 الخامس الدرابیه المستقیم

٢٥٥ 

  تحلیل التباین لتنفیذ التقنیة على المانیكان باألقمشة المخرمة  ١١٨
 ( قماش الجبیر ) للتصمیم الخامس الدرابیه المستقیم

٢٥٦ 



المانیكــان النسـبة المئویــة ألراء المحكمـین فــي تنفیــذ التقنیـة علــى  ١١٩
باألقمشـة المخرمـة ( قمــاش الجبیـر ) للتصــمیم الخـامس الدرابیــه 

 المستقیم

٢٥٦ 

تحلیــــل التبــــاین لمالءمــــة القمــــاش للتقنیــــة مــــن حیــــث الخــــواص  ١٢٠
الطبیعیـــــة والمیكانیكیـــــة باألقمشـــــة المخرمـــــة ( قمـــــاش الجبیـــــر ) 

 للتصمیم الخامس الدرابیه المستقیم

٢٥٧ 

محكمــین فــي مالءمــة القمــاش للتقنیــة مــن النســبة المئویــة ألراء ال ١٢١
حیـث الخــواص الطبیعیــة والمیكانیكیــة باألقمشــة المخرمــة      ( 

 قماش الجبیر ) للتصمیم الخامس الدرابیه المستقیم 

٢٥٨ 

تحلیــل التبــاین لبیــان االخــتالف بــین أســس تشــكیل التقنیــة علــى  ١٢٢
حیـــث  المانیكـــان ، تنفیـــذ التقنیـــة، ومالءمـــة القمـــاش للتقنیـــة مـــن

باألقمشـة المخرمــة      ( الخـواص الطبیعیــة والمیكانیكیـة وذلــك 
 قماش الجبیر ) للتصمیم الخامس الدرابیه المستقیم

٢٥٩ 

تحلیــــل التبــــاین لبیــــان االخــــتالف بــــین التــــل والــــدانتیل والجبیـــــر  ١٢٣
 للتصمیم الخامس الدرابیه المستقیم

٢٥٩ 

مانیكـــان باألقمشـــة تحلیـــل التبـــاین ألســـس تشـــكیل التقنیـــة علـــى ال ١٢٤
  المخرمة ( قماش التل) للتصمیم السادس الفولونات 

 

٢٦٠ 

النسبة المئویة ألراء المحكمین في عناصر أسس تشـكیل التقنیـة  ١٢٥
علـــــى المانیكـــــان باألقمشـــــة المخرمـــــة ( قمـــــاش التـــــل) للتصـــــمیم 

 السادس الفولونات

٢٦١ 

  قمشة المخرمة تحلیل التباین لتنفیذ التقنیة على المانیكان باأل ١٢٦
 ( قماش التل) للتصمیم السادس الفولونات 

٢٦٢ 

النسـبة المئویــة ألراء المحكمـین فــي تنفیــذ التقنیـة علــى المانیكــان  ١٢٧
 باألقمشة المخرمة ( قماش التل) للتصمیم السادس الفولونات

٢٦٣ 

تحلیــــل التبــــاین لمالءمــــة القمــــاش للتقنیــــة مــــن حیــــث الخــــواص  ١٢٨
كیـــــــة باألقمشـــــــة المخرمـــــــة ( قمـــــــاش التـــــــل) الطبیعیـــــــة والمیكانی

 للتصمیم السادس الفولونات

٢٦٣ 

النســبة المئویــة ألراء المحكمــین فــي مالءمــة القمــاش للتقنیــة مــن  ١٢٩
حیـث الخــواص الطبیعیــة والمیكانیكیــة باألقمشــة المخرمــة      ( 

٢٦٤ 



 قماش التل) للتصمیم السادس الفولونات

بــین أســس تشــكیل التقنیــة علــى  تحلیــل التبــاین لبیــان االخــتالف ١٣٠
المانیكـــان ، تنفیـــذ التقنیـــة ، ومالئمـــة القمـــاش للتقنیـــة مـــن حیـــث 

باألقمشـــــة المخرمـــــة ( قمـــــاش الخـــــواص الطبیعیـــــة والمیكانیكیـــــة 
 التل) للتصمیم السادس الفولونات 

٢٦٥ 

تحلیـــل التبـــاین ألســـس تشـــكیل التقنیـــة علـــى المانیكـــان باألقمشـــة  ١٣١
 یل) للتصمیم السادس الفولوناتالمخرمة ( قماش الدانت

٢٦٦ 

النسبة المئویة ألراء المحكمین في عناصر أسس تشـكیل التقنیـة  ١٣٢
علــى المانیكـــان باألقمشــة المخرمـــة ( قمــاش الـــدانتیل) للتصـــمیم 

 السادس الفولونات

٢٦٧ 

  تحلیل التباین لتنفیذ التقنیة على المانیكان باألقمشة المخرمة  ١٣٣
 لتصمیم السادس الفولونات ( قماش الدانتیل) ل

٢٦٨ 

النسـبة المئویــة ألراء المحكمـین فــي تنفیــذ التقنیـة علــى المانیكــان  ١٣٤
باألقمشــــــــة المخرمــــــــة ( قمــــــــاش الــــــــدانتیل) للتصــــــــمیم الســــــــادس 

 الفولونات

٢٦٨ 

تحلیــــل التبــــاین لمالءمــــة القمــــاش للتقنیــــة مــــن حیــــث الخــــواص  ١٣٥
مـــــاش الـــــدانتیل) الطبیعیـــــة والمیكانیكیـــــة باألقمشـــــة المخرمـــــة ( ق

 للتصمیم السادس الفولونات

٢٦٩ 

النســبة المئویــة ألراء المحكمــین فــي مالءمــة القمــاش للتقنیــة مــن  ١٣٦
حیـث الخــواص الطبیعیــة والمیكانیكیــة باألقمشــة المخرمــة      ( 

 قماش الدانتیل) للتصمیم السادس الفولونات

٢٧٠ 

لتقنیــة علــى تحلیــل التبــاین لبیــان االخــتالف بــین أســس تشــكیل ا ١٣٧
المانیكــان ، تنفیـــذ التقنیـــة ، ومالءمـــة القمــاش للتقنیـــة مـــن حیـــث 

باألقمشـة المخرمــة      ( الخـواص الطبیعیــة والمیكانیكیـة وذلــك 
 قماش الدانتیل) للتصمیم السادس الفولونات 

٢٧١ 

باألقمشـــة تحلیـــل التبـــاین ألســـس تشـــكیل التقنیـــة علـــى المانیكـــان  ١٣٨
 للتصمیم السادس الفولوناتالمخرمة ( قماش الجبیر) 

٢٧٢ 

النسبة المئویة ألراء المحكمین في عناصر أسس تشـكیل التقنیـة  ١٣٩
علـــى المانیكـــان باألقمشـــة المخرمـــة ( قمـــاش الجبیـــر) للتصـــمیم 

٢٧٣ 



 السادس الفولونات

  تحلیل التباین لتنفیذ التقنیة على المانیكان باألقمشة المخرمة  ١٤٠
 لسادس الفولونات ( قماش الجبیر) للتصمیم ا

٢٧٤ 

النسـبة المئویــة ألراء المحكمـین فــي تنفیــذ التقنیـة علــى المانیكــان  ١٤١
 باألقمشة المخرمة ( قماش الجبیر) للتصمیم السادس الفولونات

٢٧٤ 

تحلیــــل التبــــاین لمالءمــــة القمــــاش للتقنیــــة مــــن حیــــث الخــــواص  ١٤٢
) الطبیعیـــــة والمیكانیكیــــــة باألقمشــــــة المخرمـــــة ( قمــــــاش الجبیــــــر

 للتصمیم السادس الفولونات

٢٧٦ 

النســبة المئویــة ألراء المحكمــین فــي مالءمــة القمــاش للتقنیــة مــن  ١٤٣
حیـث الخــواص الطبیعیــة والمیكانیكیــة باألقمشــة المخرمــة      ( 

 قماش الجبیر) للتصمیم السادس الفولونات

٢٧٧ 

تحلیــل التبــاین لبیــان االخــتالف بــین أســس تشــكیل التقنیــة علــى  ١٤٤
انیكــان ، تنفیـــذ التقنیـــة ، ومالءمـــة القمــاش للتقنیـــة مـــن حیـــث الم

باألقمشـــــــة المخرمـــــــة        الخـــــــواص الطبیعیـــــــة والمیكانیكیـــــــة وذلـــــــك 
 ( قماش الجبیر) للتصمیم السادس الفولونات

٢٧٨ 

تحلیــــل التبــــاین لبیــــان االخــــتالف بــــین التــــل والــــدانتیل والجبیـــــر  ١٤٥
 للتصمیم السادس الفولونات

٢٧٨ 

ل التبـــاین ألســـس تشـــكیل التقنیـــة علـــى المانیكـــان باألقمشـــة تحلیـــ ١٤٦
 المخرمة ( قماش التل) للتصمیم السابع الفولونات بكشكشة

٢٨٠ 

النسبة المئویة ألراء المحكمین في عناصر أسس تشـكیل التقنیـة  ١٤٧
علـــــى المانیكـــــان باألقمشـــــة المخرمـــــة ( قمـــــاش التـــــل) للتصـــــمیم 

 السابع الفولونات بكشكشة 

٢٨١ 

  تحلیل التباین لتنفیذ التقنیة على المانیكان باألقمشة المخرمة  ١٤٨
 ( قماش التل) للتصمیم السابع الفولونات بكشكشة

٢٨٢ 

النسـبة المئویــة ألراء المحكمـین فــي تنفیــذ التقنیـة علــى المانیكــان  ١٤٩
باألقمشـــة المخرمـــة ( قمـــاش التـــل) للتصـــمیم الســـابع الفولونـــات 

  بكشكشة

٢٨٢ 

تبــــاین لمالءمــــة القمــــاش للتقنیــــة مــــن حیــــث الخــــواص تحلیــــل ال ١٥٠
الطبیعیـــــــة والمیكانیكیـــــــة باألقمشـــــــة المخرمـــــــة ( قمـــــــاش التـــــــل) 

٢٨٣ 



 للتصمیم السابع الفولونات بكشكشة

النســبة المئویــة ألراء المحكمــین فــي مالءمــة القمــاش للتقنیــة مــن  ١٥١
حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة باألقمشـة المخرمـة       ( 

 التل) للتصمیم السابع الفولونات بكشكشة قماش

٢٨٤ 

تحلیــل التبــاین لبیــان االخــتالف بــین أســس تشــكیل التقنیــة علــى  ١٥٢
المانیكـــان ، تنفیـــذ التقنیـــة، ومالءمـــة القمـــاش للتقنیـــة مـــن حیـــث 

باألقمشـة المخرمــة      ( الخـواص الطبیعیــة والمیكانیكیـة وذلــك 
 شكشةقماش التل) للتصمیم السابع الفولونات بك

٢٨٥ 

تحلیـــل التبـــاین ألســـس تشـــكیل التقنیـــة علـــى المانیكـــان باألقمشـــة  ١٥٣
 المخرمة ( قماش الدانتیل) للتصمیم السابع الفولونات بكشكشة

٢٨٦ 

النسبة المئویة ألراء المحكمین في عناصر أسس تشـكیل التقنیـة  ١٥٤
علــى المانیكـــان باألقمشــة المخرمـــة ( قمــاش الـــدانتیل) للتصـــمیم 

 الفولونات بكشكشةالسابع 

٢٨٧ 

  تحلیل التباین لتنفیذ التقنیة على المانیكان باألقمشة المخرمة  ١٥٥
 ( قماش الدانتیل) للتصمیم السابع الفولونات بكشكشة

٢٨٨ 

النسـبة المئویــة ألراء المحكمـین فــي تنفیــذ التقنیـة علــى المانیكــان  ١٥٦
لفولونـات باألقمشة المخرمة ( قمـاش الـدانتیل) للتصـمیم السـابع ا

 بكشكشة

٢٨٨ 

تحلیــــل التبــــاین لمالءمــــة القمــــاش للتقنیــــة مــــن حیــــث الخــــواص  ١٥٧
الطبیعیـــــة والمیكانیكیـــــة باألقمشـــــة المخرمـــــة ( قمـــــاش الـــــدانتیل) 

 للتصمیم السابع الفولونات بكشكشة

٢٨٩ 

النســبة المئویــة ألراء المحكمــین فــي مالءمــة القمــاش للتقنیــة مــن  ١٥٨
كانیكیــة باألقمشــة المخرمــة      ( حیـث الخــواص الطبیعیــة والمی

 قماش الدانتیل) للتصمیم السابع الفولونات بكشكشة

٢٩٠ 

تحلیــل التبــاین لبیــان االخــتالف بــین أســس تشــكیل التقنیــة علــى  ١٥٩
المانیكـــان ، تنفیـــذ التقنیـــة، ومالءمـــة القمـــاش للتقنیـــة مـــن حیـــث 

( باألقمشـة المخرمــة      الخـواص الطبیعیــة والمیكانیكیـة وذلــك 
 قماش الدانتیل) للتصمیم السابع الفولونات بكشكشة

٢٩١ 

 ٢٩٢تحلیـــل التبـــاین ألســـس تشـــكیل التقنیـــة علـــى المانیكـــان باألقمشـــة  ١٦٠



 المخرمة ( قماش الجبیر ) للتصمیم السابع الفولونات بكشكشة

النسبة المئویة ألراء المحكمین في عناصر أسس تشـكیل التقنیـة  ١٦١
شــة المخرمـــة ( قمــاش الجبیــر ) للتصـــمیم علــى المانیكــان باألقم

 السابع الفولونات بكشكشة 

٢٩٣ 

  تحلیل التباین لتنفیذ التقنیة على المانیكان باألقمشة المخرمة ١٦٢
 ( قماش الجبیر) للتصمیم السابع الفولونات بكشكشة

٢٩٤ 

النسـبة المئویــة ألراء المحكمـین فــي تنفیــذ التقنیـة علــى المانیكــان  ١٦٣
لمخرمــة( قمــاش الجبیــر) للتصــمیم الســابع الفولونـــات باألقمشــة ا

 بكشكشة

٢٩٤ 

تحلیــــل التبــــاین لمالءمــــة القمــــاش للتقنیــــة مــــن حیــــث الخــــواص  ١٦٤
الطبیعیـــــة والمیكانیكیـــــة باألقمشـــــة المخرمـــــة ( قمـــــاش الجبیـــــر ) 

 للتصمیم السابع الفولونات بكشكشة

٢٩٥ 

للتقنیــة مــن النســبة المئویــة ألراء المحكمــین فــي مالءمــة القمــاش  ١٦٥
حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة باألقمشـة المخرمـة       ( 

 قماش الجبیر ) للتصمیم السابع الفولونات بكشكشة

٢٩٦ 

تحلیــل التبــاین لبیــان االخــتالف بــین أســس تشــكیل التقنیــة علــى  ١٦٦
المانیكـــان ، تنفیـــذ التقنیـــة، ومالءمـــة القمـــاش للتقنیـــة مـــن حیـــث 

باألقمشـة المخرمــة      ( یكانیكیـة وذلــك الخـواص الطبیعیــة والم
 قماش الجبیر ) للتصمیم السابع الفولونات بكشكشة

٢٩٧ 

تحلیــــل التبــــاین لبیــــان االخــــتالف بــــین التــــل والــــدانتیل والجبیـــــر  ١٦٧
 بكشكشة للتصمیم السابع الفولونات

٢٩٧ 

  
  
  
  

  فهرس األشكال
  

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

 ٣٦ ي لرایون الفسكوزالقطاع العرضي والطول ١



 ٣٨ القطاع العرضي والطولي للنایلون ٢

 ٤١ القطاع العرضي والطولي للبولي استر ٣

 ٤٣ القطاع العرضي والطولي لالسبندكس ٤

 ٧٤ تنفیذ تقنیة العقدة البسیطة  ٥

ســــم فــــي الطــــول ٧٥×ســــم ٧٥تجهیــــز قطعــــة القمــــاش المربعــــة  ٦
 والعرض

٧٥ 

قــص خــط ثنــي الــورب لتنفیــذ خــط ثنــي قطعــة القمــاش المربعــة و  ٧
 فتحة الرقبة

٧٥ 

ســـم للخلـــف لتنفیـــذ فتحـــة ٢,٥ســـم مســـافة ٢٠القـــص علـــى بعـــد  ٨
 الرقبة 

٧٦ 

 ٧٦ تشكیل العقدة البسیطة  ٩

 ٧٧ تنفیذ تقنیة العقدة المركبة ١٠

ســم فــي ٩١×ســم فــي الطــول ٩١تجهیــز قطعــة القمــاش المربعــة  ١١
 العرض

٧٨ 

 ٧٨ قص الورب لتشكیل التقنیةثني قطعة القماش المربعة و  ١٢

 ٧٩ طریقة ثني القماش لتحدید قوس القص  ١٣

 ٧٩ طریقة قص القوس لتنفیذ تشكیل العقدة المركبة  ١٤

طریقـة فـرد القمـاش بعــد قـص القـوس لیـتم تنفیــذ الثنـي علـى خــط  ١٥
 الورب 

٨٠ 

 ٨٠ طریقة لف القماش لتشكیل تقنیة العقدة المركبة  ١٦

 ٨١ ماش بالید لتشكیل تقنیة العقدة المركبة طریقة مسك الق ١٧

 ٨١ تنفیذ تشكیل تقنیة العقدة المركبة على المانیكان  ١٨

 ٨٢ تحدید عالمات الحیاكة لتنفیذ تقنیة العقدة المركبة ١٩

  تنفیذ تقنیة الدرابیه العادي  ٢٠
 

٨٣ 

ســـم فـــي الطـــول ١٠٠×ســـم١٠٠تجهیـــز قطعـــة القمـــاش المربعـــة  ٢١
 والعرض

٨٣ 

 ٨٤ ریقة تشكیل الدرابیه العادي على المانیكان ط ٢٢

 ٨٤ طریقة تثبیت الدرابیه العادي بالدبابیس على المانیكان  ٢٣



 ٨٥ تنفیذ تقنیة الدرابیه الشعاعي على المانیكان  ٢٤

 ٨٦ طریقة تشكیل الدرابیه الشعاعي على المانیكان ٢٥

 ٨٦ تنفیذ تقنیة الدرابیه المستقیم  ٢٦

القمــــاش وتشــــكیل الجودیهــــات " الفولونــــات" تحــــت  طریقــــة قــــص ٢٧
 الخصر على المانیكان

٨٧ 

 ٨٨ تنفیذ تقنیة الفولونات  ٢٨

 ٨٩ طریقة تشكیل الفولونات على المانیكان  ٢٩

 ٩٠ تنفیذ تقنیة الفولونات بكشكشة  ٣٠

 ٩١ طریقة تشكیل الفولونات بكشكشة عدة طبقات على المانیكان ٣١

 ٩١ لونات بكشكشة على المانیكان طریقة تثبیت الفو  ٣٢

 ١١٣ عدد المحكمین نحو بنود التحكیم الستمارة التقویم  ٣٣

النســــبة المئویــــة آلراء المحكمــــین نحــــو بنــــود التحكــــیم الســــتمارة  ٣٤
 التقویم  

١١٤ 

 ١١٧ وزن المتر المربع / جرام لألقمشة المخرمة ٣٥

 ١١٨ سمك األقمشة المخرمة ٣٦

 ١١٩ قمشة المخرمةمعامل انسدال األ ٣٧

 ١٢١ قوة صالبة األقمشة المخرمة في اتجاه الطول والعرض  ٣٨

 ١٢٤ مقاومة التجعد األقمشة المخرمة في اتجاه الطول والعرض  ٣٩

 ١٢٦ قوة انفجار األقمشة المخرمة ٤٠

 ١٢٧ الشكل الراداري للخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لقماش التل  ٤١

 ١٢٨ خواص الطبیعیة والمیكانیكیة لقماش الدانتیل الشكل الراداري لل ٤٢

 ١٢٨ الشكل الراداري للخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لقماش الجبیر ٤٣

  
  

  فهرس الصور
  

 الصفحة عنوان الصورة رقم الصورة

 ٥٣ طریقة إنتاج األقمشة المخرمة  ١

 ٥٥ نماذج من فن المطرزات بشرائط أقمشة المخرمات  ٢



 ٥٨ دوات المستخدمة لصناعة األقمشة المخرمة مجموعة األ ٣

 ٥٩ " أ " الطریقة الیدویة لنسج األقمشة المخرمة ٤

" ب " الطریقــة اآللیــة لنســج األقمشــة المخرمــة باســتخدام ماكینــة  ٥
 تشیفلي

٦٠ 

 ٦١ عینات من أقمشة التل ٦

 ٦٢ عینات من أقمشة الدانتیل  ٧

 ٦٣ عینات من أقمشة الجبیر  ٨

 ٦٥ الموضة وأول مانیكان مصنوع من الخشب عرائس ٩

 ١٠٠ جهاز قیاس وزن المتر المربع لألقمشة  ١٠

 ١٠١ جهاز قیاس سمك األقمشة  ١١

 ١٠٢ جهاز قیاس معامل انسدال األقمشة  ١٢

 ١٠٣ جهاز قیاس قوة صالبة األقمشة  ١٣

 ١٠٤ جهاز قیاس مقاومة التجعد والكرمشة لألقمشة  ١٤

 ١٠٥ وة األقمشة لالنفجارجهاز قیاس ق ١٥

 ١٢٩ األقمشة المخرمة مع بطانتها والمستخدمة في الدراسة الحالیة ١٦

 ١٣٢ تنفیذ تقنیة العقدة البسیطة باستخدام قماش التل مع البطانة  ١٧

 ١٣٣ تنفیذ تقنیة العقدة البسیطة باستخدام قماش الدانتیل مع البطانة ١٨

 ١٣٤ استخدام قماش الجبیر مع البطانةتنفیذ تقنیة العقدة البسیطة ب ١٩

 ١٣٧ تنفیذ تقنیة العقدة المركبة باستخدام قماش التل مع البطانة ٢٠

 ١٣٨ تنفیذ تقنیة العقدة المركبة باستخدام قماش الدانتیل مع البطانة ٢١

 ١٣٩ تنفیذ تقنیة العقدة المركبة باستخدام قماش الجبیر مع البطانة ٢٢

 ١٤٢ ابیه العادي باستخدام قماش التل مع البطانةتنفیذ تقنیة الدر  ٢٣

 ١٤٣ تنفیذ تقنیة الدرابیه العادي باستخدام قماش الدانتیل مع البطانة ٢٤

 ١٤٤ تنفیذ تقنیة الدرابیه العادي باستخدام قماش الجبیر مع البطانة ٢٥

 ١٤٧ تنفیذ تقنیة الدرابیه الشعاعي باستخدام قماش التل مع البطانة ٢٦

نفیــــذ تقنیــــة الدرابیــــه الشــــعاعي باســــتخدام قمــــاش الــــدانتیل مــــع ت ٢٧
 البطانة

١٤٨ 

تنفیـــــذ تقنیـــــة الدرابیـــــه الشـــــعاعي باســـــتخدام قمـــــاش الجبیـــــر مـــــع  ٢٨
 البطانة

١٤٩ 



 ١٥٢ تنفیذ تقنیة الدرابیه المستقیم  باستخدام قماش التل مع البطانة ٢٩

ــــه المســــتقیم  باســــتخدام قمــــاش الــــد ٣٠ ــــذ تقنیــــة الدرابی انتیل مــــع تنفی
 البطانة

١٥٣ 

تنفیـــــذ تقنیـــــة الدرابیـــــه المســـــتقیم  باســـــتخدام قمـــــاش الجبیـــــر مـــــع  ٣١
 البطانة

١٥٤ 

 ١٥٧ تنفیذ تقنیة الفولونات باستخدام قماش التل مع البطانة  ٣٢

 ١٥٨ تنفیذ تقنیة الفولونات باستخدام قماش الدانتیل مع البطانة ٣٣

 ١٥٩ الجبیر مع البطانة تنفیذ تقنیة الفولونات باستخدام قماش ٣٤

 ١٦٢ تنفیذ تقنیة الفولونات بكشكشة باستخدام قماش التل مع البطانة ٣٥

تنفیـــذ تقنیـــة الفولونــــات بكشكشـــة باســـتخدام قمــــاش الـــدانتیل مــــع  ٣٦
 البطانة

١٦٣ 

تنفیــــذ تقنیــــة الفولونــــات بكشكشــــة باســــتخدام قمــــاش الجبیــــر مــــع  ٣٧
 البطانة

١٦٤ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
  الفصل األول

  
  مدخل إلى البحث

  
  مقدمة . أوًال : 

  
  .وتساؤالته مشكلة البحث ثانیًا : 

   
  أهمیة البحث . ثالثًا : 

  
  ف البحث .اهدأرابعًا : 

   
  فروض البحث . خامسًا : 

  
 : ً◌   إجراءات البحث .سادسًا

  
  منهج البحث .  -١
  
  أدوات البحث. -٢
  
  عینة البحث. -٣
   

ث .: مصطلحات البح سابعاً 



 ٢

     Introductionمقدمة 
، حیث تنعكس  تعد الشعیرات النسجیة الوحدات األساسیة في تكوین الخیوط والمنسوجات     

ت األساسیة في النسیج ، ن الضرورامات إلى درجة كبیرة ، فتجعل دراستها الشعیر فیها خواص 
نولوجیة المناسبة كما تعطى المعلومات المختلفة التي على أساسها یتم اختیار الطرق التك

ألن االستخدام الكفء ألي نوع من الخامات یحتاج إلي المعرفة الجیدة لخواص هذه ، للتشغیل 
كما  ، )١٥٩،  ١٩٧٥( صبري وآخرون  ومدى مناسبتها لالستعماالت المختلفة، الخامة 

ص وبعض الخوا، والمرونة  ، مثل النعومة، تختلف الشعیرات النسجیة في خواصها الطبیعیة 
 ، ولكنها تشترك عادة في بعض الخواص مثل المتانة وسهولة الثني، المیكانیكیة فیما بینها 

بحیث تأخذ الشكل الخارجي لجسم اإلنسان بسهولة وتسمح له بالحركة الحرة ولها مقاومة عالیة 
لذا فإن الخبرة والمحاوالت أدت إلى اختیار أنسب  ،)  ٤٧،  ١٩٨٤لالستهالك ( كامل 

وأصبح العلم والتكنولوجیا یقدمان لنا كل یوم شیئًا ، كأساس لصناعة الغزل والنسیج  الشعیرات
، الخامة أساس العمل الفني ف ،)  ٧ ، ٢٠٠٢ عمر ( جدیدًا سواء في الخامة أو الماكینات

ملموس ویمكن التعبیر  يءتحویل الفكرة إلى ش وهي األداة التي تلعب دورًا حیویًا وهامًا في
ویتم توجیه هذه الفكرة بتوضیح المالءمة الوظیفیة للخامة ، تشكیل على المانیكان عنها بفن ال

عن طریق  ) ، Parkers 1998 , 52(النسجیة واستخدام وسائل متعددة لتحقیق هذا الغرض 
المتعددة والتقنیات المطلوبة نوعیة األقمشة وخصائصها رفة التامة من قبل مصمم األزیاء لالمع

فكلما اتسعت معرفة المصمم  ." بأنواعها الجودیهات الفولونات " الدرابیهات و و  العقدة كما في
 ، بخصائص األقمشة أدى ذلك إلى زیادة قدرته اإلبداعیة في التصمیم والتشكیل على المانیكان

حیث یوجد ارتباط بین مصدر الخامة وخصائصها الممیزة لها من ناحیة وبین تلك الخصائص 
 . )  Jaffe & Relis 1993 , 67م المالئم لها من ناحیة أخرى (وطرق تشكیلها والتصمی

لزم توفرها عند لم عادة الخصائص والممیزات التي یعندما یختار اإلنسان أحد األقمشة فإنه یعف
فمثًال  ، ة للنسیجیكانیكیة لألقمشة الركیزة الرئیساالستخدام حیث تمثل الخواص الطبیعیة والم

وتحدد فاعلیة كل عنصر من  ، نائي النسجي لألقمشة بصفة عامةتتأثر عناصر التركیب الب
انسدال القماش ، و  ،سمك القماش و ،  العناصر األساسیة على خواصها كما في وزن القماش

قوة و  في اتجاه الطول والعرض ، التجعد والكرمشة قوة الصالبة في اتجاه الطول والعرض ،و 
 ( لعناصر على األقمشة المخرمة بشكل خاصكما تؤثر هذه ا، نوع الخامة و االنفجار ، 

 فتتمیز بالطبیعة الخاصة في نسجها حیث تتجه خیوطها یمیناً  ، ) ٢١١ ، ٢٠٠١صبحي 
متفردًا بین نوعیات األقمشة المنسوجة  ویسارًا فوق أو تحت خیوط اللحمة فتمثل محورًا رئیساً 

داء المیكانیكي لعملیات النسیج سواء من حیث آلیة التعاشق لخیوط السداء أو من حیث آلیة األ



 ٣

تها مربعة وسداسیة فتحا تظهر بها نقوش ذات فتحات وفراغات جمیلة على شكل شبكة حیث
 ، ١٩٨٢( كامل  تشكل عن طریق سحب بعض الخیوط وتطریز الخیوط المتبقیةاألضالع 

 وقبل أن یتم . ، والتصمیم عادة یكون على شكل أزهار صغیرة على أرضیة شبكیة)  ٥٥
الصوف ، و القطن ، و من خیوط الكتان ، األرضیة  لتصمیم لألقمشة المخرمة كانت تطرزا
اآلن في دول كثیرة منها فرنسا  الذي یتم صنعهوالدانتیل الطبیعي الیدوي . الفضة و الذهب ، و 

سبا ٕ یطالیا وانجلترا وایرلندا وبلجیكا وا ٕ من األقمشة الفاخرة لذلك هو غالي الثمن ویعد أیضًا نیا وا
وهذه التصمیمات تحتاج إلى قصات یصعب تنفیذها فهي تصمم في مالبس المناسبات والسهرة 

هذا األسلوب یتطلب قدرة فنیة تحلیلیة إلى و  وتنفذ بالتشكیل على المانیكان ، بالطرق المسطحة
ال بالتدریب المتواصل هذه المهارة إ بجانب المهارة الیدویة إلتقان عملیات التنفیذ وال تكتس

لهذه الخواص الطبیعیة  اً ومالءمتها لألداء الوظیفي وفق تمد التصمیمات على جودتهاوتع
  ).  Kefgen  1981 , 367(درتها على التشكیل على المانیكانوالمیكانیكیة ومدى ق

  
   Statement of The Problemمشكلة البحث وتساؤالته: 

تــاج إلــى قــدرة عالیــة مــن المهــارة إن التعامــل مــع األقمشــة المخرمــة ذات الطبیعــة الخاصــة تح    
ونظـرًا الرتبـاط   التقنیـات المناسـبة باسـتخدامالیدویة والحسیة عند تشكیلها علـى المانیكـان مباشـرة 

ة لنوعیـة معینـة مـن األقمشــة مـئفنیـة مال وبتقنیــاتهـذه األقمشـة بأسـلوب التشـكیل علـى المانیكـان 
  كانت تساؤالت البحث كاآلتي: لذا
یـــب البنــائي النســـجي علـــى الخـــواص الطبیعیــة والمیكانیكیـــة ألقمشـــة المخرمـــة مــا تـــأثیر الترك -١

  بأنواعها ؟ 
  ما تأثیر الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة في بعض تقنیات التشكیل على المانیكان؟ -٢
هــل التقنیــات المنفــذة فــي التصــمیمات مناســبة للخــواص الطبیعیــة والمیكانیكیــة عنــد تشــكیلها  -٣

  على المانیكان ؟
ونظـرًا لنـدرة األبحـاث الخاصــة بخـواص المنسـوجات و األقمشـة المخرمــة ومـا لهـا مـن معاملــة 

 اســة المتغیــرات الحادثــة فــي االســلوبخاصــة عنــد التشــكیل علــى المانیكــان كــان البــد مــن در 
  البنائي النسجي على الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لألقمشة.  

  
  
  
    Importance of The Studyأهمیة البحث    



 ٤

ترجــــع أهمیــــة البحــــث إلــــى تعریــــف المتخصصــــین و العــــاملین فــــي مجــــال تصــــمیم األزیــــاء     
والتشـــكیل علـــى المانیكـــان بأهمیـــة هـــذه األقمشـــة المخرمـــة والتـــي تعـــرف بـــذات الطبیعـــة الخاصـــة 

  كمـــا توضـــح العالقـــة بـــین ، حیـــث إنهـــا تحتـــاج إلـــى أســـلوب خـــاص عنـــد تنفیـــذ بعـــض التقنیـــات
  كل النهائي للتصمیم المنفذ على المانیكان في هذه الدراسة.   قمشة المخرمة والشاأل
  

  Aims of The Studyأهداف البحث: 
 مــع البطانــة وعالقــة تــأثیرألقمشــة المخرمــات  لــى الخــواص الطبیعیــة والمیكانیكیــةالتعــرف ع -١

  التشكیل على المانیكان. مباشرة ب المنفذةالتقنیات 
األقمشــــة المخرمـــة وتحدیــــد  ائي النســــجي علـــى خـــواصلبنـــدراســـة تـــأثیر عناصــــر التركیـــب ا -٢

 البنـــائي التركیـــبفاعلیـــة كـــل عنصـــر مـــن العناصـــر األساســـیة علـــى خـــواص القمـــاش مـــن حیـــث 
الصـالبة فـي اتجـاه  قـوةو معامـل انسـدال القمـاش ، و ، سمك القماش و ،  وزن القماش و ، النسجي 

نــــوع و قــــوة االنفجــــار ، و ، الكرمشــــة فــــي اتجــــاه الطــــول والعــــرض  وأالتجعــــد و  رض ،الطـــول والعــــ
  الخامة . 

ــــة وا -٣ ــــین الخــــواص الطبیعی ــــة لألقمشــــة المخرمــــة و إیجــــاد العالقــــة ب  بعــــض التقنیــــاتلمیكانیكی
شـعاعي ، الالدرابیـه العـادي ، الدرابیـه  ( كالـدرابیهات -١موضـوع الدراسـة  المناسبة لنوع المهارة 

الجودیهــات  -٣           عقــدة المركبــة ) ( العقــدة البســیطة ، ال العقــدة  -٢)  المســتقیم الدرابیــه
  .  وتنفیذها على المانیكان  التصمیمات تشكیلعند ( الفولونات ، الفولونات بكشكشة) 

 
   Hypothesis of The Study فروض البحث

إحصائیة بـین الخـواص الطبیعیـة والمیكانیكیـة لألقمشـة المخرمـة  توجد فروق ذات داللة - ١
 ، ( الــوزن        الجبیــر ) وبطانتهــا مــن حیــث  –دانتیل الــ –موضــوع الدراســة ( التــل 

مقاومـــة و  ،قـــوة الصـــالبة فـــي اتجـــاه الطـــول والعـــرض و  ،معامـــل االنســـدال و  ،الســـمك و 
  قوة االنفجار ) . و  ،التجعد والكرمشة في اتجاه الطول والعرض 

ذات داللـــــة إحصــــائیة بـــــین الخـــــواص الطبیعیــــة والمیكانیكیـــــة والتـــــأثیرات عالقـــــة توجــــد  - ٢
ـــــدة : الجمالیـــــة للتصـــــمیمات  ـــــات " الجودیهـــــات " بأنواعهـــــا  –الـــــدرابیهات  –العق الفولون

 ي یبلـغ الجبیـر ) عنـد مسـتوى معنـو  –الـدانتیل  –وبطانتها فـي األقمشـة المخرمـة ( التـل 
٠,٠٥. % 



 ٥

یــات وتنفیــذها علــى المانیكــان إحصــائیة بــین أســس تشــكیل التقن توجــد فــروق ذات داللــة - ٣
نیـة مـن حیـث الخـواص الطبیعیـة والمیكانیكیـة عنـد مسـتوي معنـوي مـة القمـاش للتقومالء
 .  %  ٠,٠٥یبلغ 

( أســـس تشـــكیل  معنویـــة بـــین آراء المحكمـــین بالنســـبة للمحـــاور الثالثـــة ال توجـــد فـــروق - ٤
مـــة القمـــاش للتقنیـــة مـــن مالء –تنفیـــذ التقنیـــة علـــى المانیكـــان  –التقنیـــة علـــى المانیكـــان 

 .)في األقمشة المخرمة  حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة

  
  Procedure of The Studyإجراءات البحث  

    Methodologyالبحثمنهج  -١
  المنهجین اآلتیین :یتبع هذا البحث     

(    روض إثبــات الفــلقیــاس وضــبط المتغیــرات فــي  ةالتجربــهــو اســتخدام  المــنهج التجریبــي -
ــــوتقتصــــر الدراســــة )  ٢٣٥،  ١٩٨٢بــــدر  االختبــــارات المعملیــــة طبقــــًا علــــى إجــــراء  ةالحالی

والخلیجیــة الســعودیة ألقمشــة المخرمــات  للمواصــفات القیاســیة العالمیــة األمریكیــة والمصــریة
  وطریقة تشكیلها وتنفیذها على المانیكان . 

  ( عبیـــدات وآخــــرونثبـــات الفــــروض ، وأهمهـــا إ كثیــــرة یتضــــمن أشـــكاالً  الوصـــفيالمـــنهج  -
راســات التشـكیل والتنفیـذ علــى المانیكـان ، ویتضـمن دیم طریقــة ) إلجـراء تقـو  ٢٤٨،  ١٩٨٩

عنهـا تعبیـرًا كیفیـًا أو كمیـًا متمثلـة فـي تحلیـل مقیـاس التقـدیر  ویعبـر، وصفیة عامة وتحلیلیـة 
مــــع   نفــــذة بتقنیـــات متفــــق علیهـــا فــــي الدراســـة) للتصـــمیمات الم میعناصـــر التقــــو  ( اســـتمارة
ـــــفـــــي ربـــــط الالمناســـــب  التحلیـــــل اإلحصـــــائياســـــتخدام  للخـــــواص الطبیعیـــــة  ائج المعملیـــــةنت

  .   تقنیات تشكیل األقمشة موضوع الدراسة الحالیةبنتائج والمیكانیكیة 
  
  Toolsالبحث أدوات  -٢

  : الدراسة المستخدمة في هذه الخامات واألدوات
بكلیـة االقتصـاد  جیة والموجودة بمعمل النسـیج للدراسـات العلیـایأجهزة القیاس النسأدوات و  -

والهیئـــة العربیـــة الســـعودیة للمواصـــفات ،  والمركـــز القـــومي للبحـــوث بالقـــاهرة ، دةجـــالمنزلـــي ب
  والمقاییس بالریاض. 

، قمـــاش خضــر األلــون الذي تـــل الألقمشــة المخرمــة تتمثـــل فــي قمــاش امـــن  أنــواع ثالثــة -
  .سود األلون ال ذيجبیر ال، قماش  بیج الون الل ذي دانتیلال
  .  حمراأل الوردي و ي والذهبون اللذات  أقمشة البطانة -



 ٦

 . نموذج القیاس ( المانیكان) -

 ماكینة حیاكة. -

 أدوات الحیاكة. -

علـــى المانیكـــان المهـــارة والمشـــكلة  مســـتخدمةلتقنیـــات یم ) ل( اســـتمارة التقـــو مقیـــاس تقـــدیر -
   .الجبیر )  –الدانتیل  –( التل  قمشة المخرمةباأل

   Digital Cameraالكامیرا الرقمیة  -
  
  Sampleعینة البحث  -٣

 فــي ةثلــتمم یةملبســة قطعــ)  ٢١(   هاعــددالتصــمیمات المشــكلة علــى المانیكــان . و تتضــمن     
(الدرابیــه العـــادي ، الدرابیـــه الشـــعاعي ،  الـــدرابیهات ( العقـــدة البســـیطة ، العقــدة المركبـــة )العقــدة 
التقنیـــة  ذیـــتنفو  ات بكشكشـــة)( الفولونـــات ، الفولونـــ " یهـــاتالفولونـــات " الجودو المســـتقیم)  الدرابیـــه

 حكمــــوا اً ) متخصصــــ ١٤(  ، وعــــدد المحكمــــین المالئمــــة لنــــوع المهــــارة المســــتخدمةالصــــحیحة و 
    .المنفذة بالتقنیات المناسبة لنوع المهارات المشكلة على المانیكان  التصمیمات

  
  Defintition of Studyمصطلحات البحث 

  الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لألقمشة* 
Physicals and Mechanical Properties of Fabric          

واص األقمشـــة هـــي عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن العوامـــل المختلفـــة تـــدخل فـــي التـــأثیر علـــى خـــ    
، وتــؤثر حســب أهمیتهــا والتجهیــز ، البنـائي النســجي  واألســلوب،  المنتجـة مــن حیــث نــوع الخامــة

فمنهــا الخــواص التــي  . والتصــنیع، تهالكي االســ، والعمــر واالســتعمال ، مــن المودیــل كــل  علــى
ومقاومـة ، و نعومـة السـطح ( ناعمـًا  أو خشـنًا )  ،تحسب بالید مثـــل: الـوزن ( خفیفـًا أو ثقـیًال ) 

وكــل هــذه الخــواص . واالنضــغاطیة ( طریــًا  أو ناشـفًا ) ، الثنـي واالنســدال ( منســدًال أو صـلبًا ) 
أمــا الخــواص التــي تــرى بــالعین فهــي اللــون  ، ) ٣٣٠ ، ١٩٩٠( ســلطان تســمى ملمــس القمــاش 

مثــل  نفاذیــة  ىماالت األخــر ، ومنهــا الخــواص التــي تعطــي الراحــة فــي االســتع واللمعــة والمظهریــة
،  أو مقاومتهـــا للمرونـــة والمطاطیـــة، والتوصـــیل الحـــراري ، المـــاء أو الحـــرارة  نفاذیـــة، و  الهـــواء 

ذات انتیل والجبیـر أقمشـة التـل والـد تحتـاجو  ،اد مدى مقاومتهـا للتجعـد وثبـات األبعـو ،  االنسدالو 
 الطبیعــــة الخاصــــة إلــــى دراســــة هــــذه الخــــواص لتحدیــــد أســــالیب وطــــرق تنفیــــذها علــــى المانیكــــان

)Armstrong  2000 ,  250  ( .  
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   Functional Suitabilityالوظیفیة مة * المالء
، والمرونـة ، والخشـونة ، والرخـاوة  ء ،ظیفیـًا مـن حیـث الـدفن تكون األقمشة مالئمة و هي أ    

ـــــبس لحاجـــــات اإلنســـــان الوظیف ـــــبس ،ومقاومتهـــــا لالســـــتهالك أي تلبیـــــة المل ــي المل ـــــة والراحـــــة فـــ ی
قیـاس  ) ، وتحـدد باختبـارات متعـددة مثـل ١٢ ، ٢٠٠٢(حسـن ومناسـبتها للظـروف المحیطـة بـه 

، نسـبة الرطوبــة و الكهربــاء االسـتاتیكیة ، و اص ، االمتصـو المطاطیــة والمرونـة ، و كثافـة للخیـوط ال
 واألســــلوبالملمــــس ، و االنســــدال ، و الســــمك ، و وتعــــد الخــــواص الوظیفیــــة المتمثلــــة فــــي الــــوزن ، 

ــــة لدراســــة األقمشــــةوهــــي ، البنــــائي النســــجي  ــــى المانیكــــان مــــن األهمی  ( المخرمــــة وتشــــكیلها عل
Corbman 1983 ,  94 (.  

  
  Fabrics Handleملمس األقمشة  * 

أثنـاء االسـتعمال فـي ملمس األقمشة من الخواص الهامة التي تؤثر علـى راحـة الجسـم  دیع    
مواصـفات الشـعیرات والخیـوط والتركیــب مراعـاة اختیـار نـوع و تصـمیم األقمشـة  عنـد لـذا یجـب، 

النســجي والرخــاوة والصــالبة بحیــث تســاهم هــذه العوامــل جمیعــًا فــي أعطــاء ملمــس جیــد یعمــل 
مهــا علــى أســاس علمــي ویه األقمشــة عنــد اســتعمالها كمالبــس یمكــن قیاســها وتقعلــى نجــاح هــذ

مــن  موضــوعیة اً عــن الحكــم الشخصــي ولــذلك تعتبــر هــذه الخــواص خواصــ بــأجهزة دقیقــة بعیــداً 
  & Simth ) ) ، دانتیل ، الجبیـر( التـل ، الـ حیـث وزن وملمـس سـطح األقمشـة المخرمـة

Black 1982 ,  264 ) .   
    

   Knitted Fabricیكو أقمشة التر * 
وتختلـف أقمشـة التریكـو فـي صـناعتها ، األقمشـة المتشـابكة  مجموعـة أقمشة التریكو تعد مـن    

عن األقمشة المنسوجة العادیة والتي یتم نسجها عن طریق تعاشق خیوط السـداء وخیـوط اللحمـة 
خل علـى هیئــة ، فتـتم صـناعة نسـیج  التریكـو باسـتخدام خـیط واحــد أو مجموعـة مـن الخیـوط تتـدا

الصـف األخیـر مـع الصـف السـابق . فـي تتشـابك الحلقـات و و غرز ) عراوى أ Loopsحلقات ( 
والعــراوي تــتم   Looping Stitchكــذلك تصــنع أقمشــة المخرمــات عــن طریــق الغــرزة الحلقیــة

  ).Sideny 1974 ,  164( صناعتها عن طریق تشابك الحلقات أو العراوي
  
  
  

   Mesh Fabricsابكة  المخرمة أو المتش*األقمشة 



 ٨

هي األقمشة التي یتم تصنیعها عن طریق تشابك الخیوط بأسـلوب معـین وتظهـر بهـا نقـوش     
كثیــر مــن الــذي یتطلــب النعومتهــا الفائقــة وصــعوبة إنتاجهــا ذات فتحــات وفراغــات جمیلــة تتمیــز ب

لهــا مكونــة حیــث تــدار بعــض خیــوط الســداء یمینــًا ویســارًا حــول خیــوط مجــاورة المهــارة واإلبــداع 
(  وینــتج بعــروض مختلفــة وأشــكال متعــددة ، وتتمیــز بالمتانــة والمظهریــة الجیــدة، وفتحــات  اً ثقوبــ

Cowan &  Jungerman 1980 ,  153 .(    
    

   Fashion Designتصمیم األزیاء * 
 واللـون والنسـیج ، والشـكل، تكـوین موحـد كـالخط عناصـر فـي الالفنیـة التـي تشـكلها  هي اللغة    

د هذه المتغیـرات أساسـًا لتعبیرهـا بتـأثیر األسـس لتعطـي السـیطرة والتكامـل والتـوازن واإلیقـاع وتع .
  .مناسب لكي یحصل الفرد في النهایة على زيوالنسبة 

 )Calasbetta 1985 ,  64 (   .  
  

    Dress Formنموذج القیاس ( المانیكان ) * 
م من الـورق المضـغوط أو األسـالك على مانیكان األزیاء وهو شكل مجس یطلق هذا المسمى    

یــر مــن األحیــان یمكــن تعدیلــه وفــي كث، ع المــرأة وبــالحجم الطبیعــي مثــل جــذأو خامــات أخــرى ت
وفــــي كلتــــا أو عارضــــة األزیــــاء للمودیــــل علــــى المانیكــــان مــــع ضــــبط بروفــــات المالبــــس  ملیــــتالء

  . ) ٤١ ، ٢٠٠١( شكري تصمیم المالبس وضبطها الحالتین یستخدم في 
  

   Material Draping of Fabricsكیل بالخامة ( األقمشة ) التش* 
 ، وفــن تجمیــع العناصــر المكونــة منــه، التشــكیل علــى المانیكــان هــو أســلوب الحیاكــة الراقیــة     

وتركیبهـــا بشــكل جمـــالي وتعبیـــري ووظیفــي لتحقیـــق متطلبـــات التصــمیم علـــى القطعـــة ، وتنســیقها 
ــــى  وتطویعــــهتخدام فــــن التعامــــل مــــع القمــــاش الملبســــیة ، وهــــو أســــلوب  لعمــــل النمــــاذج باســــ عل

لعمــل طــراز معــین عــن طریــق التفــاف القمــاش حــول المانیكــان المصــنع أو المانیكــان المانیكــان 
 Jaffe & Relis(  الحیاكـة الراقیــة  بأسـلوبویـرتبط  البشـري بغـرض عمـل المالبـس المتمیــزة

1993 ,  315 .(  
  
  

      
   Technique* تقنیة
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مــن الكفــاءة ویــؤدي إلــى معرفــة المزیــد مــن  فنــي الــذي یســتخدم بــأعلى درجــةلوب الهــوا ألســ    
فــي المهــارة الخاصــة بفــن التشــكیل علــى  ، ویتضــح هــذا العمــل الفنــي لمــا یكــون علیــهالتوقعــات 

المانیكــان ویقصــد بهــا القــدرات العالیــة المكتســبة ألداء األفعــال الحركیــة المعقــدة والتــي تعتمــد فــي 
السـهولة ومراعــاة الدقــة وتــوفیر الوقـت والجهــد والظــروف المالئمــة ألداء علــى الســرعة و  احـد ذاتهــ

  .) ١٣٧،  ٢٠٠٣ عبد القادر وآخرون ( هذا العمل 
  

   Skill of Draping on Dress Formمهارة التشكیل على المانیكان * 
 ي م وتقلیــل الجهــد والوقــت ، وهـــمــع الفهـــ، القــدرة علــى القیــام بالتشـــكیل بســرعة وبإتقــان هــي     

تتطلب تنظیمًا داخلیًا بین األعصـاب الحسـیة والحركیـة مـع الضـبط المحكـم و تنفذ عن طریق الید 
اتجـــاه النســـیج وقواعـــد وأســـس التشـــكیل علـــى المانیكـــان أثنـــاء األداء لتحصـــیل العلـــم  ةمراعـــا، و 

عبــد ( ألصــابع مــع مراعــاة الســرعة والدقــة واكتســاب المهــارات الخاصــة بتحریــك األقمشــة بالیــد وا
  ) . ١٤،  ٢٠٠٥لغفار ا
    

ة الحالیـ لى المانیكان والتي طبقت في الدراسـةتقنیات التشكیل عالمصطلحات المستخدمة في 
  یلي :  هي كما

 
 Drapes  الدرابیهات .١

، علــى التشـــكیل بثنایــا ناعمــة وااللتفــاف حــول الجســـم  هــو قــدرة األقمشــة Drape هالدرابیــ      
كل الجســـم وذلـــك عـــن مطابقـــة الملـــبس لشـــ، و یـــدین خاصـــة عنـــد الحركـــة فـــي تناســـق وانســـدال ج

تحقیـق االتـزان فـي القماش مـع في اتجاه ورب بدایة تشكیله أو كسرات ویكون  طریق عمل ثنیات
ــــى مظهرهــــا فــــي ألن ، بحیــــث یكــــون متالئمــــًا مــــع شــــكل ونــــوع ووزن الخامــــة الثنایــــا هــــا تــــؤثر عل

  ). Hillhouse &  Mansfield  1948 ,  302( االستعمال 
  

  Twist عقدة ال .٢
وتلعـب الخامـة ، فـي التشـكیل علـى المانیكـان لنـوع المهـارة التقنیـات المسـتخدمة  ىحدالعقدة إ    
ً دورًا  ◌  ، ٢٠٠٥( عبــد الغفــار علــى المانیكــان  Twistsفــي نجــاح عملیــات تشــكیل العقــدة  مهمــًا
 ، ناسـباتوالم، حیث تستخدم العقدة في أنواع مختلفة مـن المالبـس مثـل مالبـس السـهرة )  ٢٢٢

یرجع استخدام تصمیمات العقدة إلى قدیم الزمن حیـث ظهـرت فـي . و ومالبس الحفالت الخاصة 



 ١٠

ــــة والیونانیــــة والرومانیــــة ــــى التشــــكیل ، كــــل مــــن األزیــــاء الفرعونی   ( والتــــي تعتمــــد أساســــًا عل

Silberberg &  Shoben  1992 , 68 (.  
  

  "Godet " Volant ") الفولونات یهات أو "عات (الجوداالتسا .٣

مثلـث الغـرض منهـا إكسـاب  ةقطعـة مـن القمـاش علـى هیئـعبـارة عـن   Godetالجودیـة     
تسـاعات سـم فرنسـي للكـورنیش وتعـرف باالا Volonatsونـات  والفولالمتسع . المظهر الزى 

 (             حــــد األســــالیب الممیــــزة فــــي تقنیــــات التشــــكیل علــــى المانیكــــان ، وتعتبــــر أ

Armstrong  2000 , 160( .  
  

  Treatment  Statistics   المعامالت اإلحصائیة* 
  معالجة البیانات بالمعامالت اإلحصائیة المالئمة وهي :  تتم    

الغــرض مــن هــذا ، و  One Way Analysis of Variance التبــاین األحــادي تحلیــل  -
(      قیمـة  رف بالجبیـر ) ویعـ –الـدانتیل  –الثالثـة ( التـل ألقمشة لالتحلیل مقارنة المتوسطات 

F  والمستویات لیست ألسـلوب واحـد یعتمـد علـى تقسـیم المتغیـرات ، ودور المتغیـر  ،) المحسوبة
ّ فــي أي عالقــة یحــدد خاصــیته ویبــین مــا إذا كــان متغیــرًا مســتقًال أو تابعــًا أو دخــیًال . والقیمــة  ◌

القیمـة غیـر معنویـة تكون معنویة إذا كانت قیمة ف المحسوبة أكبر مـن قیمـة ف الجدولیـة بینمـا 
مــن ویعــد  )٢٤،  ٢٠٠٢إذا كانــت قیمــة ف المحســوبة أقــل مــن قیمــة ف الجدولیــة ( الضــیحان  

  .   )٤٩١،  ٢٠٠٣النجار  (تحقیق الفروض أهم المعالجات اإلحصائیة ل
  
مصـطلح قیمـة مطلقـة لفئـة لهـا حـد أعلـى وحـد  وهـي   Ratio Centesimalالنسـبة المئویـة  -

د األعلى أكبر قیمة في هذه الفئة ، ویمثل الحد األدنى أقـل قیمـة فـي هـذه حیث یمثل الح، أدنى 
اسـتخدام النسـبة المئویـة ألنهـا إحـدى الطـرق یجـري و ،  وأول فئاتهـا تبـدأ بالصـفر المطلـق ، الفئـة 

ـــة والمفیـــدة فـــي عـــرض وتخلـــیص البیانـــات التـــي تـــوفرت للباحـــث  وفـــي إجـــراء المقارنـــات ، الفعال
  )    ١٣٣،  ٢٠٠٧المختلفة ( قندیلجي  الضروریة بین األنشطة

  



  
  الثانيالفصل  

  
  الدراسات السابقة

  
الدراســـــات الخاصـــــة بـــــبعض األقمشـــــة المخرمـــــة و خصائصـــــها الطبیعیـــــة أوًال : 

  والمیكانیكیة . 
  

  الدراسات الخاصة بتقنیات التشكیل على المانیكان . ثانیًا : 
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  تمهید 
  

 تبط ارتباطـًا وثیقـًا بموضـوع الدراسـةلتـي تـر إلطالع علـى البحـوث والدراسـات اقامت الباحثة با     
المتصـلة     ترنـت بشـبكة االنواسـتعانت داخـل المملكـة وخارجهـا كما بحثـت فـي المكتبـات  ةالحالی

ه الدراســـات المرتبطـــة صـــلت علـــى بعـــض هـــذفحذا المجـــال هـــبمراكـــز األبحـــاث المتخصصـــة فـــي 
   :   تيوقسمتها إلى اآل

  
ـــــبعض األ ـــــة أوًال : الدراســـــات الخاصـــــة ب قمشـــــة المخرمـــــة وخصائصـــــها الطبیعی

  والمیكانیكیة . 
  
 م٢٠٠١ –محمود رشید وآخرون  –حربي  -١

  في األقمشة .  االنسدالتأثیر عناصر التركیب البنائي النسجي على خاصیة 
The Effect of Woven Fabric Construction Elements on Fabrics 

Drape.                                                                                                   
مالءمـــة المنــــتج فـــي تحدیــــد  األقمشـــة مــــن الخـــواص الطبیعیـــة الهامــــة انســــدالتعـــد خاصـــیة       

 االنســدالمــن قــیم جمالیــة تجریدیــة تتمثــل فــي طبیعــة  باإلضــافة إلــى مــا تقدمــه النهــائي لالســتخدام
لــذا تهــدف هــذه الدراســة فــي مالبــس الســیدات .  االســتخدامة خــالل وهیئـة الطیــات والثنیــات المتولــد

األقمشـــة لتلبیـــة متطلبـــات األداء الـــوظیفي  انســـدال دقیقـــة فـــي معامـــلم بصـــورة علمیـــة إلـــى  الـــتحك
 لنســـجي مـــن حیــــثالمتنوعـــة للتوصـــل ألفضــــل معـــدالتها مـــن خــــالل متغیـــرات التركیـــب البنــــائي ا

  اللحمات .  نمرو النسجیة المستخدمة ، وع التراكیب ون معامالت تغطیة اللحمات ،
  توصلت إلیها هذه الدراسة :  التيومن أهم النتائج 

فـي طـول التشـییفة فـي  االنخفـاضالقماش حیث یسـاهم  انسدالتوجد زیادة معنویة في معامل  -١
  % .٦٣,٦القماش بنسبة  انسدالالتأثیر على زیادة معدالت معامل 

تـــأثیر علـــى زیـــادة معـــدالت معامـــل  لهـــات تغطیـــة اللحمـــات معـــامالفـــي قـــیم زیـــادة كمـــا إن ال -٢
 % .  ١٥,١٩القماش بنسبة  انسدال

القمــاش بنســبة  انســدالزیــادة ســمك اللحمــات فــي التــأثیر علــى زیــادة معــدالت معامــل  تســاهم -٣
٨,٥٤ .%  

الســمك  تتمثــل فــيالتــي  الخــواص الطبیعیــةمــن حیــث مــع الدراســة الحالیــة حربــي دراســة بطــت ارت
وهـذه ألهمیـة خاصـیة االنسـدال فـي التشـكیل علـى  االنسـدالفـي تتمثـل التـي المیكانیكیة والخواص 



 
١٣

الفولونـات " الجودیهـات " بأنواعهـا وبطانتهـا  –الـدربیهات  –المانیكان للتصمیمات المختارة العقـدة 
بســـبب انســـداله وخفــة وزنـــة عنـــد تشــكیل التصـــمیمات فـــي  جمــیالً  اً حیــث أعطـــى قمــاش التـــل تـــأثیر 

    .) من نتائج البحث  ( واع التقنیاتجمیع أن
 
 م٢٠٠١ –محمود رشید وآخرون  –حربي  -٢

السداء بین أقمشة الشبیكة  اتجاهفي واالستطالة دراسة تحلیلیة مقارنة لخاصیة قوة الشد " 
   " السادة الحقیقیة وأقمشة

An Analytical and Comparative Study for Fabrics Tensile Strength 
and Elongation in Warp Direction between Leno Weaves and Plain 
Weaves.                                                                                                         

عیة في تحدید مدى مالءمة القماش المنسوج لنو دورًا رئیسًا  واستطالتهتؤدي قوة شد القماش     
النسجي متمثلة في  البنائيكما تتضح  متغیرات التركیب  داء الوظیفي المتطلب منه ،األ

وجة دورًا التركیب النسجي وكثافة خیوط السداء واللحمات بوحدة القیاس ونمرة الخیوط المنس
  . لألقمشة المنسوجة وأقمشة الشبیكة ةستطالاالفي التحكم بمعدالت الشد و  رئیساً 

  الدراسة:هذه  إلیهاتوصلت  التي ومن أهم النتائج
السداء ألقمشة الشبیكة الحقیقیة  اتجاهفي ة واالستطالتوجد زیادة معنویة لمعدالت قوة الشد  - ١

  عن معدالت أقمشة السادة ومشتقاتها المناظرة لها في طول التشییفة .
السداء تأثرًا  اتجاهفي  واالستطالةعالقة معنویة للزیادة التدریجیة في معدالت قوة الشد  وجود - ٢

 بزیادة الكثافة العددیة للحمات بوحدة القیاس .

في  ةاالستطالتدریجي في معدالت قوة الشد بینما توجد زیادة في معدالت  انخفاضیوجد  - ٣
  الشبیكة الحقیقیة تأثرًا بزیادة سمك اللحمات .  السداء ألقمشة اتجاه

ص الطبیعیة وتتمثل في التركیب البنائي الخوامن حیث الحالیة دراسة المع حربي دراسة ارتبطت 
المستخدمة في تشكیل وتنفیذ التقنیات المناسبة لنوع المهارة في الدرابیهات  النسجي ونوع الخامة

  .  ابأنواعه " تیهاالفولونات "الجودو والعقدة 
  
  م٢٠٠١ –سعید صبحي  - بدوى - ٣

  .   إنتاج أقمشة الشبیكة الحقیقیة وأسالیبدراسة تحلیلیة لخواص 
An Analysis Study of the Properties and Manufacturing Methods 

for leno and Gauze Fabrics.                                                                    
، كمــــا تركیـــب نســـجي أخـــر  أيإن التركیـــب البنـــائي ألقمشـــة الشـــبیكة الحقیقیـــة یختلــــف عـــن     

متطلبـــات التركیــــب البنــــائي النســــجي الثابتــــة طبقــــًا ل إلــــىالخیــــوط المتحركـــة ختلـــف نســــب ترتیــــب ت



 
١٤

 البنـــائيتـــأثیر عناصـــر التركیـــب  معرفـــة  كـــان الهـــدف مـــن الدراســـةلـــذا لـــه .  النهـــائي واالســـتخدام
النسجي على خواص أقمشـة الشـبیكة الحقیقیـة وتحدیـد فعالیـة كـل عنصـر مـن العناصـر األساسـیة 

الســـمك للتوصـــل و التمـــزق ، مقاومـــة و االســـتطالة ، و ة الشـــد ، قـــو  حیـــث قمـــاش مـــنلاعلـــى خـــواص 
  ألفضل معدالت خواص القماش باستخدام التراكیب البنائیة النسجیة المناسبة . 

  الدراسة:توصلت إلیها هذه  التيومن أهم النتائج  
% نتیجــة ٣٦,١٦شــبیكة الحقیقیــة بنســبة الســداء لنســیج ال اتجــاهزیــادة معــدالت قــوة الشــد فــي  -١
الزیــــادة فــــي  وأیضــــاً للحمــــات المســــتخدمة بوحــــدة القیــــاس ،  زیــــادة فــــي معــــدالت الكثافــــة العددیــــةل

  % .٣١,٦٣معدالت التشییف بنسبة 
 %. ٢٩,٤٩الشبیكة الحقیقیة بنسبة  اللحمة لنسیج اتجاهزیادة في  معدالت قوة الشد في  -٢

% ١٥,٨٧حقیقیـــة بنســـبة الشـــبیكة ال الســـداء لنســـیج اتجـــاهفـــي  االســـتطالةزیـــادة فـــي معـــدالت  -٣
  % . ٤٤,١٩وبالتالي الزیادة في معدالت التشییف بنسبة 

% ٣٤,٦٦الشـــبیكة الحقیقیـــة بنســـبة  اللحمـــة لنســـیج اتجـــاهزیـــادة فـــي معـــدالت االســـتطالة فـــي -٤
  % . ٤٣,٢٧وبالتالي الزیادة في معدالت التشییف بنسبة 

 . %٤٥الشبیكة الحقیقیة بنسبة  السداء لنسیج اتجاهزیادة في معدالت مقاومة التمزق في  -٥

 %. ١٤,٢الشبیكة الحقیقیة بنسبة  اللحمة لنسیج اتجاهزیادة في معدالت مقاومة التمزق في -٦

  % .١٠,٣٧الشبیكة الحقیقیة بنسبة  السمك لنسیجزیادة معدالت -٧
 لنــــوع القمــــاشالتركیــــب البنــــائي النســــجي مــــن حیــــث مــــع الدراســــة الحالیــــة دراســــة بــــدوى ارتبطــــت 

  .مستخدمة بأسلوب التشكیل والتنفیذ مباشرة على المانیكان وال
  
  م ٢٠٠٢ –خدیجة روزي  -قشقري -٤

دراسة بعض العوامل التي تـؤثر علـى خـواص األقمشـة المصـنعة مـن خلطـات الفسـكوز مـع كـل 
  من شعیرات البولي استر والقطن . 

Study of Some Factors Which Affect Properties of  Fabrics Made of 
Viscose and its Blends With Cotton and Polyester Fibers.                    

بعــض العوامــل المــؤثرة علــى خــواص األقمشــة المصــنعة مــن إلــى معرفــة  دراســة تهــدف هــذه     
بـاألخص االنسـدالیة ومرونـة األقمشـة والقابلیـة و خلطات الفسكوز مع كل من البولي استر والقطن 

ومعرفة تأثیر كل من التركیب البنائي النسجي للقمـاش ووزن المتـر المربـع مـن  ، شةللتجعد والكرم
  األقمشة المنسوجة على خواص األقمشة المختلفة . 

  ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة: 



 
١٥

ركیـب تتأثر األقمشة بخلطات من شعیرات الفسكوز على شعیرات البولي استر والقطـن فـي الت -١
  وأیضًا في وزن القماش .  ٢/٢ ، ١/١ئي النسجي السادة البنا
شـة بخلطـات مـن شـعیرات الفسـكوز علـى شـعیرات البـولي یتأثر التركیب البنائي النسـجي لألقم -٢

  استر والقطن . 
فــي األقمشــة المخلوطــة  ٢/٢،  ١/١تتــأثر قــوة التجعــد والكرمشــة بزیــادة وزن القمــاش الســادة  -٣

    بالفسكوز والبولي استر .
 (الفســـكوز ، البـــولي اســـتر) خامـــةالنـــوع مـــن حیـــث مـــع الدراســـة الحالیـــة  دراســـة قشـــقريارتبطـــت 

% بـــولي اســـتر ، قمـــاش الـــدانتیل مخلـــوط ١٠٠قمـــاش التـــل والمســـتخدمة فـــي األقمشـــة المخرمـــة 
  .% فسكوز ١٠٠% نایلون ، قماش الجبیر  ٤٠ –% فسكوز ٦٠
  
  م ٢٠٠٣ –سعدیة عمر  –إبراهیم  -٥

  نوع الخامة على خواص متانة األقمشة . ختالف اتأثیر 
The Effect of Variation of Raw Material on Strength Properties of 

Fabrics.                                                                                                  
بــاألداء األمثــل  تــي یلــزم توافرهــا بحیــث تقــومیــزات الم الخصــائص والممیتهــتم هــذه الدراســة بتقــو     

وهـي مـن الخـواص ، لالستخدام المطلوب لقوة الشد  تبعاً و  ترتیبها تبعًا ألولویتهاو ،  عند االستخدام
وتتوقف قـوة شـد األقمشـة علـى أنـواع الشـعیرات المكونـة ،  األقمشة تحملعلى ساعد التي تالهامة 

تالف نوعهـــا وأســـلوب غزلهـــا كمـــا تتوقـــف علــــى لخیوطهـــا حیـــث تختلـــف قـــوة شـــد الشـــعیرات بــــاخ
  التركیب البنائي النسجي المستخدم .

  :لیها هذه الدراسةومن أهم النتائج التي توصلت إ
 ، علــى قــوة الشــد القــاطع فــي اتجــاهي الســداء واللحمــة فعــاالً  اً إن الخــتالف نــوع الخامــة تــأثیر  -١ 

حیث قوة الشد القـاطع وذلـك عنـد ثبـات وتعتبر خامة البولي استر أفضل الخامات المستخدمة من 
  بینما خامة القطن هي أقل الخامات المستخدمة . ، جمیع المواصفات النسجیة األخرى

یــؤثر نــوع الخامــة تــأثیرًا واضــحًا علــى النســبة المئویــة الســتطالة األقمشــة فــي اتجــاهي الســداء  -٢
بینمــا ، ى قــراءة لالســتطالة واللحمــة وقــد أعطــت األقمشــة المنتجــة مــن خامــة البــولي بــروبلین أعلــ

سـجلت األقمشـة المنتجــة مـن خامــة القطـن أقــل قـراءة لالســتطالة فـي كــل مـن اتجــاه السـداء واتجــاه 
 اللحمة . 

البــولي حیــث ســجلت أقمشــة ،  تــأثیر كبیــر علــى مقاومــة األقمشــة لالحتكــاك نــوع األقمشــة لــه -٣
  مشة القطن .قأل كانتلمقاومة االحتكاك وأقل قراءة  قراءة بروبلین أعلى
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هـــي البـــولي اســـتر نـــوع الخامـــة و اســـتخدام  مـــن حیـــث الحالیـــة دراســـةالمـــع  إبـــراهیم دراســـةارتبطـــت 
والتركیـب  ، % بـولي اسـتر١٠٠ألن نوع خامة قمـاش التـل  ، البنائي النسجي وأیضًا في األسلوب

ت تــأثیرات مباشـرة ، والتـي أعطـتمیـز بالمطاطیـة بتشــكیلها علـى المانیكـان یالبنـائي النسـجي تریكـو 
  جمیلة عند تنفیذ التقنیات المستخدمة في الدراسة .

  
  م٢٠٠٦ – محمد مصطفى  –مراد  - ٦
على بعض الخواص الفیزیقیة والمیكانیكیة لألقمشة  البنائيتأثیر بعض عناصر التركیب  

  القطنیة المنتجة للتصمیم المبتكر . 
The Effect of Some Element of Construction on Some Cotton 
Fabrics Physical and Mechanical  Properties of Produced Design.  

إن العالقــة بــین التكنولوجیــا والتصــمیم تحتــاج إلــى فهــم دقیــق متمثــل فــي وضــع فكــرة مبتكــرة      
تهــدف هــذه الدراســة إلــى یــا اإلنتــاج فــي تنفیــذ هــذا المنــتج حیــث لتصــمیم منســوج واســتغالل تكنولوج

  المستخدمة. النسجیة نتج والتراكیبللم النهائي االستخدامالقیاسیة من حیث  معرفة المواصفات

   الدراسة:توصلت إلیها هذه  التيومن أهم النتائج 
حیث سجل التصمیم  ، خیوط اللحماتالمتریة لنمر العالقة عكسیة بین قوة الشد و  توجد - ١

دالة على سمك المتریة  زادت النمر كلماألنها ، الثاني أفضل القیم نتیجة لزیادة عدد التقاطعات 
 .الخیط 

 وهي عالقة وثیقة ولهذا ندمج كال.  االستطالةتوجد عالقة عكسیة بین قوة الشد ونسبة  - ٢
  القماش .  الخاصیتین ویطلق علیها متانة

ویرجع ذلك ألن قوة ، اللحمات المستخدمة  المتریة نمررفع توجد عالقة عكسیة بین التمزق  - ٣
 للقماش البنائيالتركیب  اندماجالخیوط المعرضة للتمزق وعلى مدى  استطالةمد على التمزق تعت

.   

خیوط اللحمات المستخدمة  المتریة لنمر عالقة عكسیة بین صالبة القماش رفع  توجد - ٤
  ة خاصیة الصالبة . للقماش نتیجة لطبیع البنائيویرجع ذلك الندماج التركیب 

 وهي عالقة طبیعیة.، حمات المستخدمة المتر المربع ونمر الل توجد عالقة عكسیة بین وزن - ٥

 ، وهذا یوضحاللحمات المستخدمة  المتریةنمر م رفع متوجد عالقة عكسیة بین السمك /  - ٦
وهي عالقة ، وجود عالقة طردیة بین زیادة معامل التغطیة للتصمیمات المبتكرة والسمك 

  طبیعیة . 
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السمك و زن ، الو أي الخواص الطبیعیة من حیث لحالیة ادراسة المع مراد  ةدراسارتبطت 
  الدراسة.هذه في وتنفیذ التقنیات المتفق علیها  مع إمكانیة تشكیل  التركیب البنائي النسجيو 
  
  م  ٢٠٠٦ –محمد عبد الجواد  –عبد الفتاح  -٧

 تأثیر اختالف بعض عناصر التركیب الهندسي ألقمشة الشانیل على خواص األداء الوظیفي.
Effectiveness of Difference Construction for Chenille Fabrics 
Functional  Properties.                                                                              

تتمیـــز بالمظهریـــة الجیـــدة وســـخاوتها و  ،إن خیـــوط الشـــانیل هـــي أحـــد أنـــواع الخیـــوط الزخرفیـــة     
مـــن الخیـــوط لـــذلك أصـــبحت خیـــوط الشـــانیل فـــي الفتـــرة األخیـــرة ، والســـطح الـــوبري النـــاعم العالیـــة 

لـذا تهـدف  ، األساسیة التي تدخل في إنتاج العدید من األقمشة التي تستخدم فـي مجـاالت مختلفـة
خیـوط وأقمشــة  يهـذه الدراسـة إلـي تصـمیم التجـارب المعملیـة والقیاسـیات واالختبـارات المعملیـة علـ

  .  الشانیل 
  ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة: 

حققت خیوط الشانیل المصنوعة من البولي استر أعلى النتائج من حیث قوة الشد ومقاومة  - ١
  االحتكاك ، كما حققت خیوط الشانیل المصنوعة من األكریلیك أعلى النتائج في االستطالة. 

استر أعلى النتائج من حیث قوة الشد في حققت أقمشة الشانیل المصنوعة من البولي  - ٢
أعلى نتائج كریلیك ألاتجاهي السداء واللحمة ، كما حققت أقمشة الشانیل المصنوعة من خامة ا

   من حیث السمك واالستطالة في اتجاه اللحمة . 
نوع  تتمثل فيالتي الخواص الطبیعیة ث من حیالحالیة دراسة المع عبد الفتاح دراسة ارتبطت 

   .  نباستخدام األقمشة المخرمة لتشكیلها وتنفیذها على المانیكا ، والسمك الخامة
  
  م٢٠٠٧ –خدیجة روزي وآخرون  - قشقري -٨

  ألقمشة الدانتیل .  ةوالمیكانیكیعلى الخواص الطبیعیة  النسجي البنائيالتركیب  تأثیر
Effectiveness of Weaving Structure of Lace Fabrics on its Physical 

and Mechanical Properties  .                                                                  
تأثیر قیم بعض الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة على توضیح  إلىتهدف هذه الدراسة      

ألقمشة الدانتیل مع تحدید فاعلیة كل خاصیة من الخواص المدروسة  النسجي البنائيالتركیب 
  لمعرفة القیمة األفضل . 
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  توصلت إلیها هذه الدراسة:   التيومن أهم النتائج 
بولي استر % ٢٠و ، نایلون% ٨٠ بنسبة سجلت العینات المصنوعة من األلیاف المخلوطة - ١

ویرجع ذلك إلى قوة  ، في معامل االنسدال نتیجة لزیادة الصالبة انخفاضمع ، أعلى قیم للوزن 
  العالیة في هذه النوعیة من األلیاف . التماسك والكثافة 

 وبالتالي ، في الوزن انخفاضاً استر  بولي% ١٠٠ سجلت العینات المصنوعة بنسبة - ٢
استر  لبوليویرجع ذلك ألن ، في معامل االنسدال نتیجة للزیادة الكبیرة في الصالبة  انخفاضاً 

 ألیافها.یعد من األلیاف القویة التماسك في 

 Quality"ینات األقمشة المختبرة من خالل الشكل الراداري ت جودة عدحدت - ٣

Assessment  ". فاتح مع الخضر األون حیث حققت أكبر مساحة العینة الخامسة  ذات الل
تلیها العینة ، استر  بوليمن ال% ٢٠نایلون مع % ٨٠ األلیاف المخلوطةوردي والمصنوعة من 

تلیها  العینة ، استر  البوليمن % ١٠٠ة بنسبة المصنوعو  السماوىزرق األون الرابعة ذات الل
% ٤٥و رایوان من ال% ٥٥ المخلوطة بنسبةوردي والمصنوعة من األلیاف اللون األولى ذات ال

 بنسبة  بیض والمصنوعة من األلیافاأللون العینة الثالثة ذات ال لیهات، استر  بوليمن ال
من % ١٠٠ األخضر والمصنوعة بنسبةون من الرایوان ، تلیها العینة الثانیة ذات الل% ١٠٠

الخیوط أو التصمیم  وتركیب ، منها نوع األلیاف، ویرجع ذلك إلى عوامل عدة ،  بولي استرال
   النسجي أو التجهیز.

 التركیب البنائي النسجي ونوع الخامةمن حیث  الحالیة دراسةالمع قشقري دراسة ارتبطت 
ان ألن وزنها وسمكها منخفض، تتمیز باالنسدال  لتيوا،  واستخدام األقمشة المخرمة الدانتیل

والتركیب البنائي النسجي تریكو به مطاطیة عالیة تساعد في تشكیل التقنیات على المانیكان 
  .نوع المهارة بدقة ومرونة  ممباشرة واستخدا
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  ثانیًا : الدراسات الخاصة بتقنیات التشكیل على المانیكان . 
  
  م ١٩٩٧ – إیمان عبد السالم  –در عبد القا -٩

  دور التشكیل على المانیكان في إنتاج مالبس النساء . 
The Role of Modelling on the Dress Form in Women Clothes 
Production.                                                                                                   

بأسالیب  ومحددة بسیطةطرق اإلنتاج كون و ، لرغم من التنوع في أنماط المالبس المنتجة با     
ال  اً كما أن هناك تنوع،  لالهتمامن الموضة أصبحت مثیرة المتنوعة لوقت قریب إال أ الحیاة
أسلوب  استخدامللمالبس في كل المناسبات . لذا تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على  اً نهائی

 التيوتحدید المراحل ، على المانیكان كأسلوب فردى في مجال إنتاج المالبس الجاهزة  التشكیل
 یدخل فیها هذا األسلوب . 

  : ئج التي توصلت إلیها هذه الدراسةومن أهم النتا
إلنتاج للمالبس ومن أهمها فة في المراحل المختل االستخداممعرفة طرق ووسائل وأسالیب  - ١

   نیكان.الماأسلوب التشكیل على 
أسلوب التشكیل على المانیكان والوحدات اإلنتاجیة  استخدامبین  إحصائیة توجد فروق دالة - ٢

 المختلفة. 

القائمین على العمل في إنتاج المالبس ألسلوب  استخدامإحصائیًا بین  توجد فروق دالة - ٣
     لوظائفهم.التشكیل على المانیكان تبعًا 

ین استخدام أسلوب التشكیل على المانیكان والوحدات اإلنتاجیة ب إحصائیاً  توجد فروق دالة - ٤
  المختلفة ومراحلها .

 المانیكاناستخدام أسلوب التشكیل على من حیث عبد القادر مع الدراسة الحالیة دراسة ارتبطت 
الجودیهات و حیث تم تشكیل وتنفیذ التقنیات باستخدام نوع المهارات في العقدة ، والدرابیهات 

  .ها بأنواع
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  م١٩٩٨ – سمر على  –محمد  - ١٠
  دور التشكیل على المانیكان في تنمیة اإلبداع لطالبات التخصص بجامعة الملك سعود . 

The Role of Modelling on the Dress – Form on Development 
Creation Students at King Sawed University.                                        
                                       

تحرص الجامعات العربیة على االرتقاء بالعملیة التعلیمیة وتطویر مناهجها الدراسیة بما      
تهدف هذه ، لذا یتالءم مع االتجاهات الحدیثة للعلم وبما یعود بالفائدة على مواردها البشریة 

مانیكان في تنمیة اإلبداع للطالبات وتحسین إلى التعرف على دور التشكیل على ال ةالدراس
  األداء عند تصمیم نماذج المالبس .

  :ئج التي توصلت إلیها هذه الدراسةومن أهم  النتا
في  ي) بین نتائج االختبار القبلي والبعد، ٠١عند مستوى ( توجد فروق دالة إحصائیاً  - ١

  . ي عاملي الطالقة والمرونة لصالح البعد
 في عامل األصالة .  ین نتائج االختبار القبلي والبعديب إحصائیاً  دالة ال توجد فروق - ٢

والبعدي في  ) بین نتائج االختبار القبلي، ٠١ عند مستوى ( إحصائیاً  توجد فروق دالة - ٣
 .  اإلبداع لصالح البعدي

إن التشكیل على المانیكان یساعد على تصور المودیل على الجسم وتحدید نسب القصات  - ٤
أثناء تصمیم النماذج باشرة مما یؤثر على أداء الطالبة ناسبة لشكل وقیاسات الجسم بطریقة مالم

  الورقیة .
 ألنه أسلوب التشكیل على المانیكانحیث استخدام من  الدراسة الحالیةمع محمد دراسة  ارتبطت

ر في االبتكاوتحدید نسب القصات بقیاسات الجسم مباشرة حیث تم  یساعد على تصور المودیل
  .بأنواعها  تقنیاتالتشكیل وتنفیذ 

  
  م ١٩٩٨ –سامیة عبد العظیم  –طاحون  - ١١

  اختیار خامات باترونات التشكیل على المانیكان لتحقیق التصمیم . أهمیة
The Significance of Choosing Modelling Pattern Fabrics to Design 
Achievement .                                                                                              

یمثل تصمیم األزیاء والتطبیقات التشكیلیة على المانیكان أحد المقررات التخصصیة الهامة      
حیث یتعلمون من خالل ، التي تبرز إمكانیات الطالب الفنیة في مجال تصمیم وتنفیذ المالبس 

على  التشكیل – الصناعي – الفردي سالیب إنتاج المالبس (بنائیات التصمیم لمختلف أ
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القماش وفقًا للتقنیات الفنیة و الشكل و اللون و الخط : ) وذلك بتوظیف عناصر التصمیم  المانیكان
  هذه الدراسة  إلى:  تهدفلذا المطلوبة لكل أسلوب  و 

رونات التشكیل على التعرف على مدى كفاءة الطالب في التعامل مع الخامات المتعددة لبات -
  المانیكان . 

التعرف على مدى تحقیق الطالب لمفردات التصمیم مع اختالف كل من خامة باترونات  -
 التشكیل والتصمیم . 

  ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة : 
في ن التشكیل على المانیكان یقوم على أساسیات علمیة وفنیة تتطلب مهارة حسیة ویدویة أ - ١

  التعامل مع خامات التشكیل لتحقیق التصمیم المطلوب . 
لطالب فرصة تنمیة الحس الیدوي لتقدیر ل مع خامات تشكیل متعددة یتیح لن التعامأ - ٢

 مفردات تحقیق التصمیم بصورة أكثر واقعیة . 

مع ، سهلة التطویع و االنسدال و  أن تكون خامات التشكیل على درجة كافیة من المرونة - ٣
  حنیات وبروزات الجسم أو المانیكان . من
أن تكون خیوط النسیج واضحة حتى یمكن رؤیة الخطوط المرشدة الموجودة على المانیكان  - ٤

  عند تشكیل الباترونات علیها . 
التشكیل على أثناء  في االنسدالیة المطلوبةحیث من الحالیة دراسة المع طاحون دراسة  ارتبطت

   . تطویع األقمشة المخرمة على المانیكان علىاض الوزن والمرونة انخفساعد حیث  المانیكان
  

 م ١٩٩٩ – سها أحمد – عبد الغفار - ١٢

  دراسة فنیة تطبیقیة ألسس وتقنیات أسلوب التشكیل على المانیكان . 
Artistic Applied Study for the Principals and Techniques of the 

Modelling on the Dress – Form .                                                           
على المانیكان وفقًا لمتطلبات التصمیم یعتبر من  القدرة على تطویع القماش وتشكیله إن     

  هذه الدراسة إلى:  تنفیذ المالبس . لذا تهدفو األسالیب الراقیة في إنتاج 
وذلك من خالل ، تشكیل على المانیكان وضع القواعد واألسس المستخدمة في أسلوب ال - ١
  . بجمهوریة مصر العربیة  تصمیمات المقتبسة من جلباب المرأة في واحة الخارجة ال
االستفادة من القیم الفنیة لألزیاء الشعبیة بابتكار تصمیمات تصلح للتنفیذ بأسلوب التشكیل  - ٢

 على المانیكان . 
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تشكیل على المانیكان وذلك من خالل المستخدمة في أسلوب التوضیح التقنیات  - ٣
 التصمیمات المقترحة في هذه الدراسة . 

  : التي توصلت إلیها هذه الدراسة ومن أهم النتائج
التي تؤدي والزخارف المنوعة ة الخارجي بالقصات المستقیمة تتمیز تصمیمات جلباب المرأ - ١

  إلى الشكل الممیز للجلباب المكون من مستطیالت متشابكة . 
الخاصة والتي تحتاج إلي  األقمشة ذات الطبیعةتقنیات دراسة توصلت الباحثة إلى أهمیة  - ٢

ّ نأو ، مثل أقمشة الدانتیل والجبیر ، كتها اعنایة ومعالجة في كل مرحلة من حیث تشكیلها وحی ◌ 
  ضبط الذیل . یاتنالتشكیل على المانیكان تق المستخدمة في أسلوب یاتنمن أهم التق

 أسلوب التشكیل على المانیكانحیث استخدام  منالحالیة دراسة المع عبد الغفار دراسة  ارتبطت
لتشكیل وتنفیذ التقنیات  )الجبیر نتیل ، الداباألقمشة المخرمة ( التل ،  المتنوعةبعمل القصات 

  .  ن مباشرة على المانیكا
  

  م١٩٩٩ – سهام محمد  –عبد الغني  -١٣
  ع في التشكیل على المانیكان . برنامج مقترح لتنمیة اإلبدا

Proposed Program For the Development of Creativity in the 
Modelling on the Dress – Form .                                                               

ارد الطبیعیة، المو د على التطویر واإلبداع باكتشاف إن بناء برنامج معرفي لإلنسان یعتم      
في التشكیل على المانیكان ومعرفة تأثیره  مقترح إبداعي بناء برنامج  إلىهدف هذه الدراسة تلذا 

  على الطالب . 
  ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة : 

 ) لصالح المجموعة التجریبیة في %٠,٠١عند مستوى (  إحصائیاً  وجود فروق ذات داللة - ١
  .  بداعي في التشكیل على المانیكاناإلمقترح البرنامج لل المعرفي يختبار التحصیلاال إحصائیة

في ) لصالح المجموعة التجریبیة %٠,٠١عند مستوى (  إحصائیاً  وجود فروق ذات داللة - ٢
   مكمالت المالبس على المانیكان .تشكیل مقیاس اإلبداع في 

 تشكیل على المانیكانأسلوب الحیث استخدام  منالحالیة دراسة المع عبد الغني دراسة ارتبطت 
والدرابیهات  ،العقدة بأنواعهاحیث تم تشكیل وتنفیذ التقنیات باستخدام نوع المهارات في ، 

  .والفولونات " الجودیهات " بأنواعها  بأنواعها
  

  م ٢٠٠١ – عال یوسف –عبد الاله  - ١٤
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  قمشة في التشكیل على المانیكان . التطبیقیة المختلفة لأل واألسالیبتأثیر بعض العوامل 
The Effectiveness of Some Parmertas and Different Applied 
Methods of  Fabrics on Modelling Properties .                                        

ولذا ،  سواألسالیب المختلفة لتنفیذ المالبیعتمد التشكیل الناجح على المعلومات الكاملة      
المختلفة للتنفیذ من خالل تفهم الخواص تهدف هذه الدراسة إلى معرفة استخدام األسالیب 

  واإلحساس بالخطوط والنسب البالغة في العمل . ،  نسیج الطبیعیة والمیكانیكیة لل
  : التي توصلت إلیها هذه الدراسةئج ومن أهم النتا

المؤثرة في التشكیل بالنسبة لقوة شد یؤثر اختالف نوع الخامة على خواص الخامات  - ١
 % ) . ٠,٠١قمشة بقیمة معنویة عند مستوى ( وكذلك قوة الملمس لأل، اللحمة  ةواستطال

بین خصائص الخامات المؤثرة في التشكیل على  ارتباطیةتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة  - ٢
األخرى عن طریق  وكذلك تحدید نسبة مساهمة كل خاصیة في تحسین الخواص، المانیكان 

 . ١٠٠× االرتباطمربع معامل 

المستخدمة في الدراسة على خواص الخامة المقدرة  البنائيیؤثر اختالف عوامل التركیب  - ٣
% ) وذلك ٠,٠١(  معنويبنظام الفاست والمؤثرة في التشكیل على المانیكان وذلك عند مستوى 

 قطن / فسكوز ) .  –استر  وليبقطن /  -قطن % ١٠٠نسبة لخامات البحث الثالثة (الب

من حیث نوع  انیستبالامن خالل تشكیل الخامات محل الدراسة على المانیكان وعمل  - ٥
 بوليلیها خامة القطن / لدى المحكمین ت اآلراءخذت خامة الفسكوز / قطن أعلى قیم الخامة أ
  . القطن %١٠٠لیها خامة استر ت

نوع الخامة أي الخواص الطبیعیة من حیث  لیة الدراسة الحا معلاله اعبد دراسة ارتبطت 
حقق قماش التل أعلى ارتفاع حیث  المؤثرة في التشكیل على المانیكان والتركیب البنائي النسجي

   . جودیهات بأنواعهافي جمیع التقنیات العقدة والدرابیهات وال
  

  م  ٢٠٠٢ – إیمان عبد السالم  – عبد القادر  -١٥
شعبة المالبس  –مادة التشكیل على المانیكان لطالب الفرقة الرابعة فاعلیة برنامج مقترح ل

  والنسیج . 
Effectiveness of Suggested Program for the Curriculum Modelling 
on Dress-Form for Fourth Year Students in Clothing and Textile.     

ً تعد تكنولوجیا صناعة المالبس في كافة مراحلها        طرق تصمیم األزیاء و  من مرحلة ابتداء
نتاج األقمشة روكذلك التطو ، نماذج الباترونات الخاصة بها إعداد  ٕ (        الهائل في صناعة وا

، زرار اعدة إلنتاج المالبس كالخیوط واألوالخامات المس، غیر منسوجة )  –تریكو  –منسوجة 



 
٢٤

لذا تهدف هذه  بنائها بالشكل المناسب إعداد وخامة التقویة والحشو من المسؤولیات العدیدة تجاه 
  إلى :    الدراسة

المهنیة لطالب الفرقة الرابعة  واالحتیاجاتالتعرف على متطلبات التشكیل على المانیكان  - ١
 نسیج . المالبس و الشعبة 

یدرس للفرقة الرابعة شعبة  الذيوضع تطویر مقترح لمقرر التشكیل على المانیكان  محاولة - ٢
  بس والنسیج. المال

وحدات البرنامج المقترح ( التشكیل على المانیكان ) كنموذج لفاعلیة تجریب وحدة من  - ٣
 لألهداف المعرفیة والمهاریة والوجدانیة المتضمنة لهذه الوحدة .  تحقیقهالبرنامج وقیاس مدى 

  توصلت إلیها هذه الدراسة:  تيلاومن أهم النتائج 
قبل  المعرفيدرجات العینة في االختبار التحصیلى  متوسطيبین  توجد فروق دالة إحصائیة - ١

  . البعدي  وبعد تطبیق الوحدة وكانت لصالح
قبل  يدرجات العینة في االختبار األداء المهار  متوسطيتوجد فروق داله إحصائیًا بین  - ٢

  لصالح التطبیق البعدى .  المختارةوبعد تطبیق الوحدة 
درجات العینة في مقیاس االتجاهات قبل وبعد  متوسطيبین  إحصائیة توجد فروق دالة - ٣

ّ نمما یؤكد أ لتطبیق البعديتطبیق الوحدة لصالح ا االتجاه الموجب  قد نما لدیهن الطالبات ◌
  . نحو التشكیل على المانیكان 

  
 ، أسلوب التشكیل على المانیكاناستخدام  في الحالیة  دراسةالمع  عبد القادر دراسةارتبطت 
الجودیهات و ، ، والدرابیهات م تشكیل وتنفیذ التقنیات باستخدام نوع المهارات في العقدة حیث ت
  .  بأنواعها

   
  م ٢٠٠٢ – نبیهحنان  –الزفتاوي  - ١٦

   المانیكان.دراسة مقارنة بین مهارات تشكیل كل من األقمشة المنسوجة والتریكو على 
Comparative Study Between Modelling Skills for Weaving Fabrics 
and Knitted Polices on Dress-Form .                                                       
          

ألن اتجاه التطور العالمي سواء من ناحیة ، تعد صناعة التریكو من صناعات المستقبل      
أبعد الحدود صناعة  تنافس إلىصناعة التریكو ل نحو یتجهتطویر اآلالت أو استخدام الخامات 

  النسیج التقلیدیة . وتهدف هذه الدراسة إلى: 
  التریكو مقارنة باألقمشة المنسوجة .  أقمشةقیاس نجاح األداء المهاري لتشكیل  - ١



 
٢٥

 . قمشة التریكوالتعرف على آراء الطالب في تشكیل األ - ٢

  تي توصلت إلیها هذه الدراسة: لومن أهم النتائج ا
بین المجموعة األولى التي استخدمت القماش المنسوج  الة إحصائیةتوجد فروق د - ١

والمجموعة الثانیة التي استخدمت القماش التریكو لصالح المجموعة األولى في محوري األمام 
  والمطاطیة . 

بین المجموعة األولى التي استخدمت القماش المنسوج  ال توجد فروق دالة إحصائیة - ٢
   والخلف.استخدمت القماش التریكو في محوري الجنب  والمجموعة الثانیة التي

  آراء الطالب في تشكیل قماش التریكو كانت إیجابیة .  - ٣
أسلوب التشكیل على المانیكان  من حیث استخدام الحالیة دراسةالمع الزفتاوي دراسة ارتبطت 

 ركیب النسجيلبعض أنواع األقمشة ذات التتشكیل وتنفیذ التقنیات  تمحیث  ، التریكو قماشو 
  .باشرة على المانیكان م هاتشكیلأثناء في تتمیز بالمطاطیة والتي . تریكو ال
 

  م ٢٠٠٣ – سها أحمد – عبد الغفار - ١٧
ات أسلوب التشكیل على المانیكان واإلفادة منها لتدریس مادة دراسة مقارنة لبعض تقنی

  التشكیل على المانیكان لطالب شعبة المالبس والنسیج . 
A Comparative Study of Some Modelling on the Dress-Stand 
Techniques Approach, Benefiting From Them At Teaching the 
Students of Clothes and Textiles Branch the Course of Modelling on 
the Dress- Form.                                                                                          

إن التعامل مع المقاسات الحقیقیة للجسم أو المانیكان یتیح فهمًا وتصورًا أفضل للمظهر      
لذا  إلنتاج تصمیمات جمیلة ، االبتكاروهو فن یعتمد على قدرة الفرد على ، للتصمیم  النهائي

   :تهدف هذه الدراسة إلي
الفولونة على والعقدة و  تشكیل كل من األكمام واألكوال مختلفة فيالتعرف على األسالیب ال - ١

  المانیكان . 
الفولونة على واألكوال والعقدة و  من األكمام كلفي لتشكیل وأسلوب لتحدید أفضل طریقة  - ٢

  .لیتناسب مع الطالب ویحقق الضبط المطلوب  المانیكان

  توصلت إلیها هذه الدراسة: ومن أهم النتائج التي 
لكل من  المعرفيبین متوسطي درجات الطالب في االختبار  إحصائیة فروق دالة ال توجد - ١

  . ولونةالفو الكول تایور و الكم التایور 
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درجات الطالب في االختبارات المهاریة لكل من  متوسطيبین  إحصائیة توجد فروق دالة - ٢
  ) . %٠,٠٥(  معنويعند مستوى والعقدة الكول تایور 

مستوى  عندات التشكیل ینبین أراء المجموعتین بالنسبة لتق صائیةإحتوجد فروق داله  - ٣
  ) . ٠,٠٥معنوي ( 
حیث ،  تقنیات العقدة والفولونة من حیث استخدامالحالیة دراسة المع  عبد الغفار دراسةارتبطت 

األقمشة ذات الطبیعة الخاصة التي تحتاج إلى معالجات في  تم تنفیذ هذه التصمیمات باستخدام
  . لة من مراحل التشكیل والقص والحیاكة الراقیة كل مرح

  
  م٢٠٠٤ – م محمدسها –عبد الغني  - ١٨
  المانیكان. باستخدامبرنامج لتنمیة اإلبداع في التشكیل مكمالت المالبس   

Program for the Development of Creativity in the Modelling 
Accessories on the Dress-Form.                                                                 

اللون و الملمس و الكتلة و المساحة و الشكل و أساسها الخط  والتيتتأكد العالقات الجمالیة      
لذا تهدف هذه  المالبس.تتمثل في مكمالت  والتي ، والقیم السطحیة من خالل الفنون التشكیلیة

  الدراسة إلى : 
   المانیكان.مقترح لتشكیل مكمالت المالبس على  إبداعيبناء برنامج  - ١
 دراسة تأثیر فعالیة البرنامج المقترح على الطالب .  - ٢

  المانیكان.معالجات تشكیلیة حدیثة لمكمالت المالبس على  استنباط - ٣

   الدراسة:توصلت إلیها هذه  التيومن أهم النتائج 
) لصالح المجموعة التجریبیة في % ،٠١عند مستوى (  إحصائیة وجود فروق ذات داللة - ١

  .  المعرفياالختبار 
) لصالح المجموعة التجریبیة في %، ٠١عند مستوى (  إحصائیاوجود فروق ذات دالله  - ٢

  تشكیل مكمالت المالبس على المانیكان . و ، التشكیل على المانیكان مقیاس اإلبداع في 
إعطاء التأثیرات الجمالیة للتصمیمات  یثمن حالحالیة دراسة المع عبد الغني دراسة ارتبطت 

الفولونات "الجودیهات" استخدام تقنیات العقدة ، الدرابیهات ، وتنفیذها ب،  المشكلة على المانیكان
  أثناء التشكیل . في عناصر التصمیم المنفذة  من خالل
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  م٢٠٠٤ –وآخرون  عال یوسف  –عبد الاله  -١٩
  مات التشكیل على المانیكان لشكل التصمیم.تحقیق الخواص الوظیفیة ألقمشة خا

Realization Function Properties of the Fabrics Raw Modelling on 
Design Draping.                                                                                           

المستخدمة للحصول على النماذج وتشكیل  یعد التشكیل على المانیكان من أرقي األسالیب     
 التيأو بخامة بدیلة من خامات التشكیل ، ما بخامة الزي نفسه تم عملیة التشكیل إتو ، المالبس 

 األسلوبو الملمس و االنسدال و الوزن و  السمك( متمثلة في توافر فیها خواص وظیفیة یجب أن ت
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة لذا  . ألصليا) مناسبة إلى حد كبیر لخامة الزي  النسجي البنائي

 اختیارالتشكیل بنتائج جیدة إذا أحسن  يأتیما فغالبًا  ، أفضل خامات التشكیل لهذه التصمیمات
  خامة التشكیل وكذلك خامة الزي النهائي . 

  توصلت إلیها هذه الدراسة :  التيومن أهم النتائج 
نوع الخامة  و ذ من حیث ( وزن الخامة مة خصائص الخامة للتصمیم المنفتحقیق مالء -
  التركیب البنائي النسجي ) .و انسدال الخامة و  ملمس الخامةو 
وبالتالي تحدید ما  ، تحقیق نجاح الخامة بخصائصها السابقة في التصمیم من حیث الوظیفة -

ً علیهیالئم خامة دون أخري حسب هذه الخصائص  یتم تحدید الخواص الواجب توافرها  ، وبناء
   في خامة الزي النهائي . 

الخواص حیث من مة الوظیفیة المالءتحقیق في الحالیة دراسة المع عبد الاله دراسة  ارتبطت
والخواص المیكانیكیة من ، والتركیب البنائي النسجي ، ونوع الخامة  ، وزن القماشالطبیعیة من 

جي تریكو مع بنائي نسأظهرت النتائج تجاوب األقمشة المخرمة بتركیب و  ،  االنسدالحیث 
، والدرابیهات بأنواعها  ، العقدة بأنواعهاأثناء تشكیل في معامل االنسدال في التقنیات المنفذة 

  .  عهابأنوا" ودیهات الجالفولونات " و 
  

  م ٢٠٠٤ – فایزة بنت صدقة –بترجي  - ٢٠
  ة.قمشبالخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لألالتشكیل على المانیكان ومدى ارتباطه 

Modeling on Dress - Form and Iis Relaxation by Physical and 
Mechanical Properties of Fabrics .                                                                                    

 والتيزیاء یتعامل معها مصمم األ التين دراسة المنسوجات تمثل أحد العناصر األساسیة إ     
ّ توحي للمصمم بالكثیر من االبتكارات   تهدف هذه الدراسة إلى: لذا  التنفیذ.عند  ◌
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،  الجرسیهو الساتان ، و الجورجیت ، و الشیفون ،  أقمشةسة بعض الخصائص الطبیعیة لبعض درا
المستخدمة في تنفیذ تصمیمات التشكیل على المانیكان والحصول على واألورجانزا التافتا ، و 

  نهائي عالي الجودة.  منتج
  ي توصلت إلیها هذه الدراسة: التومن أهم النتائج 

 البنائيأو  النسجيحیث وجد أن نوع الخامة وكذلك التركیب ، تأثیر السمك على الوزن  - ١
  باإلضافة إلى نوع التجهیزات المستخدمة تؤثر على قیمة الوزن . 

كذلك .  الفعلية السمك یقل االنسدال حیث وجد أنه بزیاد، تأثیر السمك على االنسدال  - ٢
 ، البنائيأو  النسجيوكذلك بالتركیب ، االنسدال یختلف أیضًا باختالف الوزن ونوع الخامة 

 وأیضًا بطریقة التجهیزات . 

إلى زیادة  أدىمن تحلیل هذه النتائج یالحظ أن زیادة الوزن . تأثیر الوزن على االنسدال  - ٣
  أقل. الفعليفإن انسدالها  وبالتاليعند انسدالها من العینة  المنثنيالجزء 

نجد أن درجة صالبة العینات تتأثر بعوامل كثیرة كالوزن  إذ تأثیر الوزن على الصالبة - ٤
  المستخدم . وكذلك نوع التجهیز،  البنائيأو  النسجيوطریقة التركیب ، ونوع الخامة ، والسمك 
ة خصائص األقمشة من وزن القماش ممالءن حیث مالحالیة دراسة المع بترجي دراسة ارتبطت 

 لتحقیق جمیع التصمیمات االنسدالوسمك القماش ونوع الخامة والتركیب البنائي النسجي و 
  .على المانیكان والمنفذة بأسلوب التشكیل المتفق علیها في الدراسة 

    
    م ٢٠٠٥ – سمر على –محمد  - ٢١

  م على المانیكان دراسة تحلیلیة تطبیقیة . اإلمكانات التشكیلیة للخامة كمصدر للتصمی
Draping Possibilities of Fabrics as A Source of Design Through 
Modeling – An Analysis Applied Study.                                                   

والخامات  ، ى مر العصورلكل الفنون التي أنتجها اإلنسان عل مإللها مصدراً  الطبیعة تعد     
لها من الخصائص ما یوظفها ألن تكون مصدرًا خصبًا  - كأحد مفردات الطبیعة -البیئیة 
  :هذه الدراسة إلى لذا تهدف للفنان.

  ها . ت في ضوء إمكانات تشكیلالتعرف على بعض خصائص الخاما -
 دراسة الخامات كمصدر هام من مصادر التصمیم على المانیكان .  -

  .ستخدام أسلوب التشكیل على المانیكان القتراح بعض األفكار المقتبسة من تلك الخاماتا -
  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة 
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وربط عالقة تلك الخصائص بعملیة التشكیل على  ، تحقیق الخصائص العامة للخامات -
  المانیكان .

موضة الحدیثة تمهیدًا الستخدام بعضها كما عرضت الدراسة الخامات المستخدمة في ال -
  وتوظیفها في شكل تصامیم مقترحة ثم إخراجها بأسلوب التشكیل على المانیكان. 

 ربط الخصائص بالتشكیل على المانیكانمن حیث  الحالیة دراسةالمع  محمد دراسةارتبطت 
ّ تصمیماتلتحقیق  بأنواعها  " الجودیهات الفولونات "و  الدرابیهات بأنواعها ،و العقدة بأنواعها ،  ◌

  .  باستخدام األقمشة المخرمة 
   

  م ٢٠٠٦ -خالد محمود  -الشیخ -٢٢
  تفعیل دور التشكیل على المانیكان في صناعة المالبس الجاهزة . 

Activating of Fashion Draping in Apparel Industry .        
في   استخدامهیاكة الراقیة ومدى یقتصر استخدام أسلوب التشكیل على المانیكان في الح     

كما انه یوفر الكثیر من الوقت والجهد الالزم ، حیث یعطي میزات تنافسیة للمصنع ، الصناعة 
  حیث تهدف هذه الدراسة إلى : ن عمل الباترونات للعینة وضبطها ، لكل م

  التعرف على أنواع المانیكانات المستخدمة في مصانع المالبس الجاهزة .  - ١
وتحلیل مهاراته كأسلوب متمیز یعطى تصمیمات  ، راسة أسلوب التشكیل على المانیكاند - ٢

  متفردة راقیة . 
  لخدمة الصناعة .  ةالربط بین التشكیل على المانیكان والباترونات المسطح - ٣
تصلح الستخدامها  ، بحیث المانیكان علىعة من الباترونات بأسلوب التشكیل تنفیذ مجمو  - ٤

  .في الصناعة
  : ئج التي توصلت إلیها هذه الدراسةومن أهم النتا

اتضح من خالل التجربة العملیة أن أسلوب التشكیل على المانیكان أسرع من أسلوب  - ١
إعادة العینة  ب الباترون الهندسي أمكنأسلو  فباستخدام، الباترونات الهندسي في عمل العینة 

تعدیالت تتم على التصمیم أو نت هذه السواء كا، أكثر من مرة لعمل تعدیالت في العینة 
مة خواص الخامة في حین انه مع استخدام أسلوب التشكیل على المانیكان یمكن عمل كل لمالء

أثناء عمل العینة وذلك حسب رؤیة القائم بعمل الباترونات أو القائم في هذه التعدیالت مباشرة 
  بالتشكیل . 

توفیر الوقت والجهد والخامات المستخدمة في  أسلوب التشكیل على المانیكان ساعد في - ٢
  المطلوبة.من تكرار العینة أكثر من مرة أمكن إنتاجها مرة واحدة بالصورة  فبدالً ،  عمل العینة
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الباترون الناتج بالتشكیل على المانیكان أعطى ضبطًا أفضل مقارنة بالباترون الناتج  - ٣
 بالطریقة الهندسیة . 

لتصمیمات بشكل كمي شكیل على المانیكان أمكن إنتاج مجموعة من اباستخدام أسلوب الت - ٤
  نه كان من الصعب إنتاجها بأسلوب الباترون الهندسي. على الرغم من أ

أسلوب التشكیل على المانیكان في استخدام من حیث الحالیة دراسة المع الشیخ دراسة ارتبطت 
صة التي تحتاج إلى معالجات في كل مرحلة األقمشة المخرمة ذات الطبیعة الخاو  الحیاكة الراقیة

 .  من حیث تشكیلها وقصها وحیاكتها

  م ٢٠٠٦ –عبیر -و إبراهیم  حاتم - رفاعي - ٢٣
تامة  یريدراسة مقارنة بین النموذج المسطح والمشكل على المانیكان إلعداد نماذج النج

  الضبط .
Comparison Between Preparing Fitted Lingerie Pattern by Flat 
Pattern and Draping.                                                                                 

حیث تهدف . تلقى رواجًا في السوق  التيمن المنتجات الملبسیة  تعد مالبس الالنجیري     
وضبط نماذج قننة لتعدیل ر واألسس العلمیة المیهذه الدراسة إلى استنباط بعض المعای

  للوصول إلى نماذج تامة الضبط والراحة واالنسدال على الجسم .  الالنجیري
  : لها هذه الدراسةإتوصلت  التيومن أهم النتائج 

أفضل من  نتائجهباستخدام التشكیل على المانیكان جاءت  د نماذج الالنجیريأن إعدا -
أما بالنسبة للجنب فقد تساوت ف . والخلاألمام مسطحة في جمیع المقاسات لكل من الطریقة ال

یتضح من تطابق أجزاء النموذج المسطح مع النموذج كما النتیجة  فيكل من الطریقتین 
وجود فروق بین الطریقتین في بعض األجزاء لصالح التشكیل على  مع،  المشكل على المانیكان

  المانیكان . 
 م أسلوب التشكیل على المانیكاناستخدامن حیث  رفاعي مع الدراسة الحالیةدراسة ارتبطت 

العقدة والدرابیهات  التصمیماتلتنفیذ والحصول على عملیات الضبط والراحة واالنسدال 
   .  " بأنواعها  الجودیهاتالفولونات " و 

   
  

  م٢٠٠٦ –الهام أحمد  –مقصود  - ٢٤
  تأثیر اختالف األقمشة المنسوجة على بعض تقنیات التشكیل على المانیكان . 

The Effect of Difference Weaving Fabrics on Some Techniques 
Modelling on Dress-Form.                                                                     



 
٣١

إن للتشكیل على المانیكان تقنیات خاصة تحتاج إلى مهارة عالیة مع دقة في التنفیذ كما      
لذا تهدف هذه الدراسة إلى معرفة التأثیرات المختلفة   .فیهاة المستخدمة تتأثر باختالف األقمش

  .في تنفیذ بعض التقنیات ذات الطبیعة الخاصة عند استخدام األقمشة المنسوجة 
  توصلت إلیها هذه الدراسة:   التيومن أهم النتائج 

لعقدة المركبة ) عند تشكیل ا%٠,٠٥(  ذات داللة إحصائیة بمستوى معنوي فروقتوجد  ال - ١
  القطیفة .  وأخیراً بكشكشة كثیفة وذلك لصالح قماش الشیفون یلیه التافتا 

المرتفع  ه) عند تشكیل الدرابی%٠,٠٥(  بمستوى معنوي توجد فروق ذات داللة إحصائیة ال - ٢
 الواسع وذلك لصالح قماش الشیفون یلیه التافتا وأخیرًا القطیفة . 

ئیة بالنسبة للكسرات العرضیة المنتظمة والمائلة المنتظمة فروق ذات داللة إحصا توجد - ٣
) وذلك لصالح قماش التافتا یلیه الشیفون ثم  %٠,٠٥(  معنويوالمائلة غیر المنتظمة بمستوى 

  القطیفة . 
لعقدة البسیطة تقنیات اتنفیذ ارتباطًا كبیرًا من حیث الحالیة  دراسةالمع مقصود دراسة ارتبطت 

استخدام األقمشة المخرمة لتشكیل وتنفیذ العقدة البسیطة والمركبة ب العادي یهوالمركبة والدراب
  .    والدرابیة العادي

   
  م٢٠٠٦ – عال یوسف - عبد الاله - ٢٥

خامة غیر منسوجة لتشكیل الباترونات على المانیكان  استخدامدراسة مقارنة إلمكانیة  
  بالمقارنة بخامة منسوجة ( الدمور ) 

Study Comparison Potential of Utilization Non Woven Material 
Rowing Weaving That Draping of Patterns on Dress-Form by  

 ( Cotton Woven Material )  .           
في  استخدامهماتم  ، وأبرز  تتعدد وتتنوع األقمشة المستخدمة كخامات التشكیل على المانیكان

 وكذلك أقمشة التریكو والعدید من األقمشة، ر بأوزانها المختلفة هذا المجال هو أقمشة الدمو 
  : األخرى . وتهدف هذه الدراسة إلى

لتشكیل الباترون  " كخامات باترون"   دراسة مدى إمكانیة استخدام الخامات غیر المنسوجة -
  على المانیكان . 

  اسة مقارنة بالدمور . تحدید قدرة هذه الخامات في تحقیق التصمیمات المستخدمة في الدر  -
  الوقوف على ممیزات وعیوب هذه الخامات من خالل عملیة التشكیل .  -

  ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة:  
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 باترون األساسي للجونلة الدرابیهأظهرت استخدام األقمشة غیر المنسوجة نجاحًا في تحقیق ال -
التصمیمات ذات االنتفاخات وذلك مقارنة  و اتاإلشعاعي ، الكسرات المتصلة ، الجودیه

  بالدمور . 
 والمركب  المطلوبة مثل ( الدرابیهالتصمیمات خدام األقمشة غیر المنسوجة لم یحقق است -

  .الكول شال ) 
 الدرابیهاستخدام تقنیات متنوعة وهي  الحالیة من حیثدراسة المع عبد الاله دراسة اتفقت 

قماش التل أعلى ارتفاع أثناء تشكیل جمیع حقق حیث  ة التریكوقمشأل الشعاعي والجودیهات
   . قماش الجبیریلیه یلیه قماش الدانتیل ، التقنیات 
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 أسس التشكیل . -
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  واصها الطبیعیة والمیكانیكیة " األلیاف النسیجیة " خ –أوًال 
  تمهید
كمـــا ، یقصـــد بألیـــاف النســـیج تلـــك الشـــعیرات الرفیعـــة التـــي یـــتم تحویلهـــا إلـــى خیـــوط وأقمشـــة      

وأخــرى ، فائقــة  فتــارة نجــدها تتمیــز بدقــة ، تختلــف هــذه الشــعیرات فــي طبیعتهــا مــن خامــة ألخــرى
 ،كمـــا أن بعــض األلیــاف تكــون قصـــیرةقـــد تتصــف باللمعــة والنعومــة ، ، و ســها تتمیــز بخشــونة ملم

لونهـا األبـیض الشـفاف أو تتمیـز ب ، كناذات لون معتم د األخر یتمیز بالطول وتكون هابعضبینما 
ا بــین األوفــي الواقــع إ ً مــا كتلفــة ، لیــاف المــأخوذة مــن مصــادر مخن اخــتالف األلیــاف یكــون واضــح

 Edwards(فــي الخامــة الواحــدة نتیجــة لعــدة عوامــل ومــؤثرات خارجیــة  یكــون واضــحًا أیضــاً  أنــه

1984 , 136  &  Tate.( رایـون نبـذة عـن األلیـاف النسـیجیة  وسـوف نتنـاول فـي هـذه الدراسـة )
كیـــة ، األلیـــاف المطاطـــة ) وخواصـــها الطبیعیـــة والمیكانیو  والبـــولي اســـتر ، ، النـــایلون، و الفســـكوز 
،  الجبیــــر )، و الــــدانتیل ، و عــــن األقمشــــة المخرمــــة ( التــــل  : أقســــامها وأنواعهــــا ، ونبــــذة واألقمشـــة
  وتقنیاته .  متطلباته: التشكیل 

  
     Classification of Fibersتقسیم األلیاف 

لسـهولة فهـم ودراســة األلیـاف المتعــددة التـي یصــنع منهـا النســیج یلـزم تقســیمها إلـى مجموعــات      
واحـدًا معینـًا یلـزم أتباعـه . فقـد اختلفـت  ولـیس معنـى ذلـك أن هنـاك تقسـیماً ، ها بعض االعتبـارات ل

یعتمـد فـي تقسـیمه لهـا علـى مصـدرها ، وبعـض آخـر اآلراء وتعددت فـي طریقـة التقسـیم ، فـالبعض 
اف خلة فـي صـناعتها ، وثالـث یتخـذ مـن اسـتعماالت هـذه األلیـاتقسیمه على المواد األولیة الد یبني

ن اكتشــاف ألیــاف جدیــدة دائمــًا مــا یكــون ســببًا فــي وجــود لتقســیمها . بــل وأكثــر مــن ذلــك فــإ أساســاً 
  . )١٢،  ١٩٨٦  ( المسیري تعدیالت واقتراحات في هذه التقسیمات من آن آلخر

    
   Natural Fibersاأللیاف الطبیعیة 

  وتقسم األلیاف الطبیعیة إلى ثالثة أقسام أساسیة كاآلتي : 
: : وهـي األلیـاف التـي تؤخـذ  Cellulosic(Vegetable Fibersألیـاف نباتیـة ( سـلیلوزیة) (  أوًال

وتعــرف هــذه األلیــاف أیضــًا باأللیــاف الســلیلوزیة حیــث إنهــا تتكــون أساســًا مــن ، مــن مصــدر نبــاتي 
  . همب، والرامي وال والتیل ، ، الجوتو  ،الكتان ، و مثل القطن ، مادة السلیلوز 

تؤخـذ مـن أصــل  : وهـي ألیـافProtein (Animal Fibersیوانیـة ( بروتینیـة ) ( ألیـاف ح:  ثانیـاً 
  . الحریر الطبیعيو مثل الصوف  ومادة األساس بها هي مادة البروتین، حیواني 
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 : والمـادة األساسـیة بهـا ،  : وتؤخـذ مـن الصـخور الطبیعیـة  Mineral Fibersألیاف معدنیة  ثالثًا
  . ) ٣٠،  ١٩٨٠  ( النجعاوي السلیكون وهي

  
  Fibers Man-madالصناعیة  األلیاف

  وتنقسم بدورها إلى قسمین : 
    Regenerated Fibers( محولة )( أ ) ألیاف صناعیة محورة 

    Synthetic Fibers( ب )ألیاف صناعیة تركیبیة 
 

  :   Regenerated Fibersألیاف صناعیة محورة 
صـًال فـي الطبیعـة . والصـورة النهائیـة لأللیـاف وتعتمـد هـذه فـي صـناعتها علـى مـواد موجـودة أ     

مـــا أن تكـــون فـــي صـــورة مشـــتقة ،  إمــا أن تكـــون مطابقـــة كیمیائیـــًا للمـــادة األساســـیة ٕ مثـــل رایـــون ، وا
  .  )  Subramaniam  1990 , 11ریوان االستات (و الفسكوز 

  
  :  Synthetic Fibersالتركیبیة  الصناعیة األلیاف

وتكـــون علــــى هیئــــة ، التـــي تعتمــــد فــــي تركیبهـــا علــــى الكیماویــــات  وهـــي األلیــــاف التحضــــیریة     
عجـائن ثــم تشــكل فــي صــورة ألیــاف . ویــتم تحضــیر هــذه األلیــاف مــن العناصــر البســیطة الموجــودة 

    مثل : في الفحم والبترول باإلضافة إلى الهواء واألمالح والماء
  . الریلسانوالبرلون و  مثل النایلون Polyamidesبولي أمید ( عدید األمید ) الألیاف  -
  .   الترجالمثل التریلین والدكرون و  Polyesters بولي استر ( عدید االستر )الألیاف  -
  بولي أكریل النترایل المثل ألیاف    Polyvinyl Derivativesبولي فینیلالألیاف مشتقات  -
  .Booth 1974 , 174 ) ( األكریالنو  ( سیانید الفینیل ) مثل األورلون  
  
   . أللیاف التي استخدمت في هذا الدراسةا نبذة عنفیما یلي و 
  
    Viscose Rayonرایون الفسكوز  -١

ویـــتم إنتــاج ألیـــاف  ، الرایـــون أول أنــواع األلیـــاف الصــناعیة التـــي أنتجــت مـــن الســلیلوزیعتبــر      
ي یحتــوي الرایــون مــن الســلیلوز بعــدة مراحــل تبــدأ بمرحلــة اســتخراج الســلیلوز النقــي مــن الخشــب الــذ

% ســلیلوز وذلــك عــن طریــق معالجــة الخشــب بمحلــول هیدروكســید الصــودیوم ثــم تبــیض  ٥٠علــى 
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آثـار للعناصـر المعدنیـة مثـل المنجنیـز  ة" ثم إزالة أیـ" Lignin الناتج بغرض التخلص من الجنین 
  . وتسرع من تفككه ، بل تقلل من ثباتهوالنحاس والحدید التي تؤثر على الناتج 

 )Kaswel  1953 ,  417 (.  
  
   رایون الفسكوزالطبیعیة والمیكانیكیة لخواص ال

Physical & Mechanical Properties of Viscose Rayon     
    Microscope Appearance   يالمظهر المیكروسكوب

، وعنـد المقطع العرضي أللیاف رایون الفسكوز عبارة عن دوائر غیر منتظمـة بحـواف مسـننة      
كمــا هــو موضــح فــي  ،طولیــًا بالمیكروســكوب تظهــر تخطیطــات طولیــة باأللیــاف  فحــص األلیــاف 

  .) ١٢٠ ، ٢٠٠٢لسمان ( ا) ،  ١شكل رقم ( 
  
  
  
  
  
  
  

  ) لقطاع العرضي والطولي لرایون الفسكوزا یوضح ١- ( شكل
  
   Color ن لوال

مكـن إضـافة الصـناعیة یألیاف الرایون ذات لون أبیض في شكلها الطبیعي ومثل كل األلیـاف      
ویظــل هــذا اللــون بشــكل دائــم فــي تلــك العملیــة ، غــزل منــه هــذه األلیــاف لــون إلــى المحلــول الــذي ت

 . ) Marjory 1988 , 139(  المعروفة باسم الصباغة بالمحلول

  
  Strength  القوة
بطــول منخفضــة فــي طولهــا عنــد مقارنتهــا فسلســلة البــولیمر ، ألیــاف الفســكوز منخفضــة القــوة      

أضـعف  والسبب وراء االنخفـاض قـوة الفسـكوز كمـا نجـد أن الرایـون ، سلسلة بولیمر القطن والكتان
فخـالل عملیـة النمـو نجـد أن القطـن یظهـر ویطـور ، الطبیعـي مختلـف  من القطن نظـرًا ألن تركیبـه

وألیــاف  . وتعطــي المزیــد مــن القــوة ، تقــوم فیــه الطبقــات أو الحلقــات بحمایــة األلیــاف اً لویفیــ هتركیبــ
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ــــة لیســــ یمكــــن أن تزیــــد فیهــــا البلوریــــة الخاصــــة بالتركیــــب  ةهــــا أي طبقــــات لویفیــــت لالرایــــون العادی
  ). Hall 1975 ,  213(  الطبیعي

    
    Densityالكثافة 

وهــــي قریبـــــة مـــــن كثافـــــة   ٣جـــــم / ســـــم ١,٥٣-١,٥مــــا بـــــین  الفســـــكوز رایـــــونتتــــراوح كثافـــــة      
  ). Booth 1983 ,  206(  المنسوجات المصنوعة من القطن والكتان

    
 Moisture absorption امتصاص الرطوبة 

وتصــل ، ن ألیــاف الســلیلوز الطبیعیــة لیــة لالمتصــاص مــألیــاف الفســكوز أكثــر قــدرة وقابتعــد      
  .    )Hearle & Backer  1969 , 37  (% ١٣نسبة امتصاص الرطوبة إلى حوالي 

  
 Dimensional Stability ثبات األبعاد 

العـودة إلـى األبعـاد وخالل ذلك  یحـاول ، شدودًا لبعض الوقت م یبقىالفسكوز رایون عند شد      
  ) . Tortore  1978 , 411( األصلیة 

  
     Heat & Electrical Joint الحرارة والتوصیل الكهربي

ن وبالتــالي فــإ، بكفــاءة جیــدة فــي كـل مــن التوصــیل الحـراري والكهربــي  الفسـكوز رایــونف تتمتـع ألیــا
كمــا أنهــا ال تبنــي شــحنات كهربیــة  ، المنســوجات المصــنوعة منهــا تعتبــر مریحــة فــي الطقــس الحــار

  ) .٥٩،  ١٩٨٤ ( كامل استاتیكیة 
  

  Properties Chemicalالخواص الكیمیائیة  
سـهًال لألحمـاض  العشوائي للفسكوز یجعل ألیاف الفسـكوز هـدفاً  الحقیقة أن التركیب الجزیئي      

 إال ،الطبیعیـة  عن القطـن أو ألیـاف السـلیلوزأكبر بسهولة  باألحماض الفسكوزویتأثر  ،والقلویات 
  .) Twelford  1959 ,  215( بالقلویات  أن الفسكوز یتعرض للتلف بمعالجته

  
الخارجیـــة و المالبـــس الداخلیـــة  أقمشـــة المفروشـــات وأقمشـــةعة فـــي صـــنا رایـــون الفســـكوزویســـتعمل 

)  Lyle 1976 , 152شة بطانـات البـدل والتـایورات وفسـاتین السـهرة ( في أقمو  كالجبیر والدانتیل 
   .  
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  Nylonالنایلون  -٢
ّ هنــاك أبحــاث عــد      منـــذ )  .Carothers W.H كــاروثیرز و.هـــ( ة قــام بهـــا العــالم األمریكــي ◌
م بالحصــول علــى ١٩٣١قــام فــي ســبتمبر عــام حیــث ، م فــي معامــل شــركة دي بونــت ١٩٢٢عــام 

ببلمــرة و  ،وذلــك مــن تفاعــل مــواد كیمائیــة بســیطة، ائیــة تتمیــز بارتفــاع أوزانهــا الجزیئیــة مركبــات كیمی
  " With Hexamethylene Diamine  لـین ثنــائي االمـینیحـامض االدیبـك مــع هكسـا مث

Adipic acid " اســتطاع أن یقـوم بشــدسـحب خیوطــًا مـن مصــهور هـذا النــاتج كمـا أن یاســتطاع و 
وعرفــت هــذه الخیــوط باســم النــایلون واســتخدمت فــي ، ولهــا األصــلي أمثــال ط ألربعــه هــذه الخیــوط

وهــو  ، ٦٦بعــد ذلــك باســم  نــایلون  وهــي مــا عرفــت ، مجــال واســع فــي صــناعة جــوارب الســیدات 
 (                   " Perlonوعـــــرف تجاریـــــًا باســـــم البرلــــــون "،  ٦ یعـــــرف باســـــم نــــــایلون أیضـــــاً 

Wingate 1979 , 253 (   األلیـاف التركیبیـة  ایلون ثـورة كبـرى فـي مجـالالنـوقد أحـدث اكتشـاف
كتشـــــاف جمیـــــع األلیـــــاف الوكـــــان النـــــایلون مقدمـــــة  تروكیماویـــــة ،الصـــــناعات البحیـــــث ینـــــتج مـــــن 

 صـناعه الجـوارب والبارشـوتات وخیـوط الحیاكـةاستخدام النایلون في البدایة في الصناعیة األخرى و 
 ،فــــي االســــتعماالت العســــكریة حریــــر الطبیعــــيالقــــد حــــل النــــایلون محــــل نظـــرًا لمتانتــــه العالیــــة فو  ،

 Miller  1989 , 93(  وصـنعت منـه الحبـال والمعـاطف ودخـل فـي صـناعة السـیارات والطـائرات
( .  
  
  نایلونالطبیعیة والمیكانیكیة للخواص ال

 Physical & Mechanical Properties of Nylon   
    Microscope Appearance   المظهر المیكروسكوبي

ذات مقطــع عرضــي ظهــر النــایلون العــادي یبــدو مثــل اســطوانات طویلــة ناعمــة عنــد فحــص م     
كمـا هـو  تـم أجـراء معالجـة إلزالـة اللمعـةقـد وذلك في حالـة مـا لـم یكـن ، دائري وذات لمعة طبیعیة 

  .Kaswel 1953 ,  49 ) ( ،  ) ٢( رقمموضح في شكل 
  

  
  
  

  
  

 
 
 
 

  
  ولي للنایلون )القطاع العرضي والط یوضح ٢ –( شكل 
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   Strength and Tenacity متانةالقوة أو ال
مختلفـــة ومتعـــددة  ج هـــذه األلیـــاف بقـــوىیـــتم إنتـــاو  ممتـــاز ،متانـــة قـــوة أو  ٦٦نـــایلون أللیــاف ال     

أمـــا فـــي حالـــة ،   جـــرام / دنیـــر ٦-٣أللیـــاف النـــایلون إلـــى مــا بـــین  ةالعادیــ وتصــل قیمـــة المتانـــة
  .   دنیرجرام /  ٩,٥ -٦صل هذه القیمة إلى ما بین النایلون العالي في التماسك فت

)Mansour & Lord   1973 , 43  (  
  

    Densityالكثافة 
عنـي أنهـا أقـل مـن مـا یم ٣جم/سـم ١ ،١٤إذ تصل إلـى منخفضة الكثافة نسبیًا النایلون لیاف أ     

 Marjory  1980 ,  67( یفـًا جـدًا وشـفافًا وعـالي القـوة وهذا یجعل النـایلون خف، األلیاف األخرى 
( .  
  

   Resilience عیةالرجو 
ورجوعیتهـــا ، علــى عكــس معظــم األلیـــاف المتماســكة نجــد أن ألیــاف النـــایلون عالیــة المرونــة      
ن ، جیدة ٕ   . )Booth  1976 ,  172  ( من البولي استر كانت أقل قلیالً  وا

   
    Moisture absorption  القابلیة لالمتصاص

ممـــا یجعـــل األلیـــاف ، قلیـــل االمتصـــاص  -ل الكثیـــر مـــن األلیـــاف الصـــناعیة مثـــ -النـــایلون      
 . ) Willis  1982 , 81 (تجف بسرعة بعد الغسیل و ، مقاومة للصبغات والملونات 

  
  Dimensional Stability    ثبات األبعاد

شــد خــارج أللیــاف النــایلون ثبــات جیــد لألبعــاد عنــد درجــات الحــرارة المتوســطة وال تــنكمش وال ت     
ــــة ، شــــكلها  ــــد درجــــات الحــــرارة العالی ــــنكمش فــــأمــــا عن ــــایلون أن ت ــــذلك یجــــب ، یمكن أللیــــاف الن ول

  , Wilson  1979 المحافظـة علـى درجـة الحـرارة منخفضـة خـالل عملیـات الغسـیل والتجفیـف (

139 (   .  
  

  Electrical Jointالتوصیل الكهربي 

وهـــي تســـتخدم  نهـــا ذات شـــحنات كهربیـــة ســـالبة ،النـــایلون ردیئـــة التوصـــیل للكهربـــاء أل ألیـــاف     
  . )Lyle  1977 , 275  (یة نظرًا لخصائص العزل الكهربي كعازل جید في المواد الكهرب
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    Properties Chemicalsالخواص الكیمیائیة  
ویالحـظ أن التنظیـف الجـاف بالمـذیبات ، ألیاف النایلون ثابتـة مثـل معظـم األلیـاف الصـناعیة      
ولكنهـا تـذوب فـي ، وال تضـر األحمـاض المخففـة باأللیـاف ضـررًا بلیغـًا  ، لى تلـف األلیـافع یعمل

  . )Collier 1980  , 175  (األحماض المركزة 
  

المالبــس بوجــه و النــایلون مــن األلیــاف النســجیة كثیــرة االســتعماالت ، فیســتخدم فــي األقمشــة ویعــد 
ــــة والمفروشــــات مثــــل أقمشــــة التنجیــــد والســــتائر، وفــــ ، عــــام ي صــــناعة الجــــوارب والمالبــــس الداخلی

إطــار الســیارات وفــرش األســنان صــناعة وكــذلك فـي والخیــوط ،  طوالخارجیـة واإلكسســوارات والشــرائ
   ). Twelford 1959 , 219وتغطیة أسالك الكهرباء ( 

  
   Polyester Fibersالبولي استر  -٣

األنمـــاط االســـتهالكیة فـــي مجـــاالت نتیجـــة للتغیـــرات الحادثـــة فـــي المجتمعـــات العالمیـــة وتغیـــر      
 ، األقمشــة ظهــرت الحاجــة إلــى أنــواع جدیــدة مــن األلیــاف الصــناعیة تتمیــز بخــواص غیــر عادیــة

ج عنهــا ظهــور ونــت،  ونشــطت األبحــاث بالشــركات الصــناعیة  ، ســواء كانــت طبیعیــة أو صــناعیة
ــــــولي اســــــتر ــــــةً  ألیــــــاف الب ــــــدت بدای ــــــت األمریكیــــــة نتیجــــــة ألبحــــــاث امت ــــــذ عــــــام  بشــــــركة دي بون   من

 ، ثریفثالیـكوذلـك بتكثیـف نـاتج تفاعـل االثیلـین جلیكـول مـع حـامض الم) ١٩٤٠ ( حتى )م١٩٢٩(
بعـــد أن حطـــت الحـــرب  ) م١٩٤٦ ( اســتر إال فـــي عـــام البـــوليولــم تبـــدأ عملیـــات تطـــویر صـــناعة 

لتــرا فــي انج I.C.I " "   اطوریــةشــركة الصــناعات الكیماویـة االمبر  العالمیـة الثانیــة أوزارهــا وبـدأت
ل ي میثیــ"  مــع دا" MEG بتكثیــف االیثیلـین جلیكــول  )م١٩٥٢ (إنتاجهـا مــن البــولي اسـتر عــام

" وقـد ظهـر أن هـذا النـوع مـن األلیـاف ینـافس بشـدة تلـك األلیـاف الصـناعیة  " DMT  فثـاالتر الت
    .)  Black  1974 ,  611 (النایلون  وباألخص، السابق إنتاجها 

  
  لبولي استرل كیةالطبیعیة والمیكانی خواصال

Physical & Mechanical Properties of Polyester    
      Microscope Appearance   المظهر المیكروسكوبي

یتم تصنیع ألیاف البولي استر في أشكال ذات مقطـع عرضـي مختلـف ومتعـدد حیـث تتضـمن      
یمكــن رؤیــة  جهــريوعنــد الفحــص الم، شــكال المجوفــة واأل، الــدائري وثالثــي وخماســي الفصــوص 

ي هـذا التلـوین ویـؤد، األلیاف مستدیرة طویلة وعلـى شـكل قضـبان ناعمـة مـع وجـود بقـع مـن اللـون 
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الفصــوص والطولیــة  كمــا تظهــر األلیــاف المتعــددة، أو البریــق فــي البــولي اســتر  یــل اللمعــانإلــى تقل
  ) Miller 1989 , 64( )، ٣(  رقم ، كما هو موضح في شكل على شكل مخطط

  
  
  
  

  
  

  یوضح القطاع العرضي والطولي للبولي استر ) ٣ –( شكل 
  

  Strength and Tenacity  متانةالقوة أو ال
وبشــكل عــام نجــد أن ، فــي ألیــاف البــولي اســتر وذلــك تبعــًا لنــوع األلیــاف  تتبــاین القــوة والمتانــة     
 بینمــا ،جــرام / دنیــر ٧:  ٦بــین  مــاتتــراوح  قــدرتها إذ القــوة العالیــة ذات ي اســتر مــن األلیــاف البــول

راوح قیمـة فتتـ ط العالیـة المتانـةأما الخیـو ، جرام / دنیر  ٥،٥:  ٤،٥حوالي إلى متوسط القوة یصل 
  . )  Lord &  Mohammed 1974 , 401 (جرام / دنیر  ٤:  ٣،٥التماسك مابین 

  
   Densityالكثافة 

تبعـًا لنـوع األلیـاف ، وألیـاف البـولي دنیـر جـرام /  ١,٢٢أو   ١,٣٨تصل كثافـة األلیـاف إلـى       
وعلـــى ذلـــك ،  ١,٥٠وأقـــل مـــن الرایـــون  ١,١٤تصـــل كثافتهـــا إلـــى قیمـــة أكبـــر مـــن النـــایلون اســتر  

  ) Marjory  1981, 83 (ألیاف البولي استر متوسطة الوزنفالمنسوجات المصنوعة من 
  

  Flexibility and Recoveryالمرونة والرجوعیة  
أمـا  ، ولكنها أقـل مـن النـایلون فـي مرونتهـا بولي استر جیدة عمومًا بعد الشد ،ف المرونة ألیا     

قــل مقاومــة لحــدوث التجعــد ب یــتم خلــط البــولي اســتر مــع ألیــاف أالرجوعیــة فهــي ممتــازة ولهــذا الســب
 ). Lyle 1976 , 75( بها  العنایةجات مریحة وسهلة حتى تجعلها منسو 
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  Moisture absorption امتصاص الرطوبة 
 ،%٠,٨ -٠,٢ألیــاف البــولي اســتر منخفضــة فــي اكتســابها للرطوبــة حیــث تصــل إلــى مــابین      

علـى سـطح حمـل الرطوبـة  غیـر ماصـة إال أنهـا لهـا قابلیـةوعلـى الـرغم مـن أن ألیـاف البـولي اسـتر 
  .) Mahriens & Mealister  1959 , 197 (األلیاف بدون امتصاصها 

  
  Dimensional Stabilityثبات األبعاد 

 ، الحـــراري ثبـــات جیـــد فـــي األبعـــاد ي أجریـــت لهـــا معالجـــات للتثبیـــتأللیـــاف البـــولي اســـتر التـــ     
أمــا إذا لـــم تتعــرض ألیـــاف ،  الحـــراري ة الحـــرارة الخاصــة بحـــدوث التثبیــتبشــرط عــدم تجـــاوز درجــ

الحـــرارة كمـــاش عنـــد درجـــات ن األلیـــاف یحـــدث لهـــا انالحـــراري فـــإ البـــولي اســـتر لمعـــامالت التثبیـــت
  . ) ٥٦،  ٢٠٠٥سلطان   (العالیة 

  
   Heat & Electrical Jointالحرارة والتوصیل الكهربائي  

درجـــة مئویـــة ، وتنصـــهر األلیـــاف  ٢٤٠º : ٢٣٠ºمقاومــة البـــولي اســـتر جیـــدة للحـــرارة مـــابین      
 نـدعالبـولي اسـتر مئویة ، وعند تعرضه للهب فإنه ینكمش وینصهر ویتم تشكیل  ٢٦٠ºعند درجة 

  .  )Booth  1977, 54  (  درجة مئویة  ٢٢٠º – ١٨٠ºدرجة حرارة ما بین 
    

    Properties Chemicalsالخواص الكیمیائیة  
ملیـــات التنظیـــف الجـــاف بواســـطة ال تتـــأثر ألیـــاف البـــولي اســـتر بالمـــذیبات المســـتخدمة فـــي ع     

رغم مــن أن األحمــاض ال وعلــى الــ، كمــا أن مــواد التبیــیض ال تعمــل علــى إتالفهــا  ، المتخصصـین
  .) ٤٢٦،  ١٩٩٠سلطان   ( تضر البولي استر إال أنها تتلف بالقلویات القویة 

    
البولي استر في صناعة األقمشة الناعمة كالتـل ، وكـذلك فـي عمـل الكسـرات الدائمـة یستعمل      

بـس النسـائیة ، و فـي صـناعة أقمشـة المالالمتكـررةالغسـیل بعملیـات ألنه ال یتجعد بسرعة وال یتـأثر 
  ) . Black 1974 , 93والرجالیة وفي خیوط الحیاكة ومعاطف المطر ( 

  
    Rubber  Fibers األلیاف المطاطة -٤

بخصــائص میكانیكیــة ممیــزة للمطــاط الطبیعــي ویمكــن شــدها إلــى مــا  األلیــاف المطاطــة تتمیــز     
مفاجئـة حتـى تسـترد طولهـا  حركةوعند إزالة الشد فإنها تتراجع ب، یعادل عدة أمثال طولها األصلي 
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علـــى الخیـــوط المصـــنوعة مـــن ألیـــاف المطـــاط والمغطـــاة )الســـتكس ( یطلـــق اســـم كمـــا ،  األصـــلي
       .)Corbman  1983 , 94  (بخیوط من القطن أو الحریر الصناعي أو النایلون

  
  ل كبیر في النواحي الملبسیة :تستخدم بشك التيومن أهم األلیاف المطاطة 

   Spandexكس سبندالا
عـن نسـیج صـناعي خفیـف یتشــكل مـن البـولیمرات الصـناعیة طویلـة السلسـلة والتــي  عبـارةهـو      

ّ یوریثـان المجـز % على األقل مـن البـولي٨٥تتكون من   Urethane Poly   Fragmented"  أ◌
األقـــل قبـــل أن  علـــى %٢٠٠ویمكـــن مـــد أنســـجته بنســـبة ، والمغـــزول بطریقـــة الغـــزل اإلنصـــهاري  "

 ("  Elastomers " لــة قــوة الشــد كمــا یســمى باإلســتومراتیســتعید شــكله بســرعة بمجــرد إزاتنقطــع و 
Sideny 1974 , 213 فــیمكن مطهــا بمــا یعــادل ، كس بمرونــة كبیــرة ســبند) وتتمیــز ألیــاف اال

وكـــذلك ، عنـــد إزالــة المـــؤثر  ةخمســة إلـــى ســبعة أضـــعاف طولهــا وترجـــع فـــورًا إلــى حالتهـــا الطبیعیــ
عالیـة لمرونـة  اف في المنسوجات القابلـة للشـد مثـل المالبـس التـي تسـتلزم تـوفراً هذه األلی ستخدمتا
)Reichman  1966 , 31  ( .  
  
   كسالسبندالطبیعیة والمیكانیكیة لخواص ال

of  Spandex Physical & Mechanical Properties   
     Microscope Appearance   المظهر المیكروسكوبي

 ،وب فإنهـــا تبــدو مختلفـــة مــن صـــنف آلخـــرلمیكروســـكتحــت ا بندكسعنــد فحـــص ألیــاف االســـ     
وبعضـها علـى شـكل عظمـة ، حبـات الفـول السـوداني كویبـدو مقطعهـا مسـتدیر الشـكل وبهـا غـالف 

)         ٤( رقــمكمــا هــو موضــح فــي شــكل وســطحه داكــن اللــون  اً ویظهــر الشــكل الطــولي ناعمــ، الكلــب 
 )Marjory 1981 , 219 ( .  

  
  
  

 
 
 
 
 

  
  )لالسبندكس القطاع العرضي والطولي یوضح ٤ -  شكل (
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    and Tenacity  Strength  القوة أو المتانة
بالقوة والمتانة مما یسـاهم فـي مقاومتهـا لالحتكـاك والتمـزق ومقاومتهـا  كساالسبند ألیاف تتمیز     
لمطـاط بمـرتین وهـي اقـوي مـن ا، مطاطـة الغیـر عند مقارنتها باأللیـاف  نسبیاً ضعیفة  وهي، للماء 

 & Jaffe (اف ویعتمد ذلك على نوع األلیجرام / دنیر  ١ -٠,٧إذ یصل مدى قوة القطع ما بین 

Reils  1993 , 91 ( .  
  

  Densityالكثافة 
  , Black 1974  (ي اسـتر.متوسـطة الكثافـة وهـي قریبـة مـن كثافـة البـول كسألیـاف االسـبند     

341 (  
  

  Flexibilityالمرونة  
م خاصــیة موجــودة فــي ألیــاف إن أهــإذ كس بتقــارب مرونتهــا مــع المطــاط ز ألیــاف االســبندتتمیــ     

 ٧-٤أي % ٧٠٠-٤٠٠كس هــــي قــــدرتها علــــى الشــــد حیــــث تصــــل نســــبة الشــــد مــــا بــــین االســــبند
ضـعف قـوة المطـاط كس تصل إلـى قوة االسبند أضعاف طولها ثم ترجع إلى حالتها قبل الشد ولكن

ً  وبذلك تتمیز بمرونة عالیة تضفي   . اً قوی على المنسوجات مظهرًا 
  )  Booth 1976 , 135( .  
  
 absorption  Moisture امتصاص الرطوبة   

علـى الــرغم مــن أن االمتصــاص واكتســاب الرطوبـة مــنخفض فــي األلیــاف االســبندیكس إال أن      
مـــن للرطوبـــة  كس بأنهـــا أقـــل امتصاصـــاً وتعـــرف ألیـــاف االســـبند،  المــاء یمكنـــه أن یختـــرق األلیـــاف

  . )Black  1974 , 372  (البولي استر
  
    Heat and Juncture Electricityالحرارة والتوصیل الكهربائي  

فـي ولذلك یتوقع تـراكم الحـرارة إلـى درجـة معینـة ، غیر جید للحرارة  كس موصالً یعتبر االسبند     
وتتغیــر نقطــة  ، تعالقابلــة لالشــوهــي  ، كسألیــاف االســبنددخل فیهــا أثنــاء ارتــداء المالبــس التــي تــ

المنتجـات النسـجیة فـي شــكل  سـتخدم اإلنسـانكمـا ا، طریقـة تصـنیع األلیـاف االنصـهار تبعـًا لتغیـر 
إال أن خــواص هـــذه األقمشــة تعتمـــد ، تختلــف خواصـــها بــاختالف الغـــرض مــن اســـتخدامها أقمشــة 

  .)  Booth 1983 , 71(  بشكل أساسي على خواص الخیوط المستخدمة في تصنیعها
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فـي صــناعة المالبـس الداخلیـة والمشــدات والشـرائط واألحزمـة والجــوارب  السـبندكسا یسـتعمل      
ومالبس السباحة كما أن وجود نسبة من االسـبندكس فـي ثـوب مصـنوع مـن النـایلون والبـولي اسـتر 

 ( ة ویحـتفظ بشـكله أثنـاء االرتـداء یجعـل تنظیفـه أسـهل مـع سـرعة جفافـه بعـد التنظیـف أو السـباح

Booth  1974 , 61(   .  
  

   Fabricsاألقمشة  -ثانیًا 
ن التطورات  التكنولوجیة الحدیثة اقترنت باألسالیب الجدیدة فـي إنتـاج األقمشـة األكثـر كفـاءة إ     

وأكثـــر قابلیـــة للتمـــدد لتناســـب أســـالیب الحیـــاة المختلفـــة ومتطلبـــات ، وجمـــاًال وتألقـــًا ونعومـــة ومتانـــة 
وأصبحت األقمشـة المنتجـة حـدیثًا تحـدد خبـرات ، بصفة مستمرة  العصر والموضة الجدیدة المتغیرة

وفنـان التشـكیل علـى المانیكـان هـو ، ومهارات وقدرات المصمم الذي یقوم بالتشكیل على المانیكان 
وهــو یمــزج كــل ذلــك برغبتــه الذاتیــة وقدرتــه ، الــذي یستشــف مــن المجتمــع نغمــة إیقاعــه ومتطلباتــه 

م األقمشـــة لیحقــق مــن خاللهــا إنتاجـــه الفنــي بتلقائیــة وأصــالة فـــي مســتخدمًا مادتــه الخــا، الخاصــة 
األداة التــي یســتخدمها ویطوعهــا الفنــان التشــكیلي هــي فالخامــة  ) ١٥١،  ٢٠٠٢( حســین  التعبیــر

التطبیقیـة ألسـالیب تشـكیل خامـة القمـاش تخضـع ، لهذا فإن الممارسـة أثناء تأدیته للعمل الفني في 
واإلفـادة مـن المعرفـة العلمیـة والتطبیقیـة  ،  م اإللمام بها والتمرس علیهاالمصم یر یلزملقواعد ومعای

ألسالیب التشكیل مما یحقق له الخبرة التي تساعده في اختیار األسلوب التقنـي األمثـل والـذي یتفـق 
وتعد الدقـة والنعومـة مـن الخـواص الفنیـة الهامـة الممیـزة لألقمشـة ، ویتناسب مع خصائص القماش 

لـذلك ال ، لغرضـه الـوظیفي بصـورة أفضـل  الخـواص لهـا أهمیتهـا فـي أداء الـزي هـا وهـذهعند اختیار 
وهنـاك أنـواع كثیـرة مـن األقمشـة التـي تختلـف فـي  ، بد من مراعاة المصمم والمنفذ لها على السـواء

 & Tate )( وغیرهـا مثـل أقمشـة المخرمـات وأشـرطة الـدانتیل، أشـكالها ومواصـفاتها الخاصـة بهـا 
Edwards  1984 ,  134   

  
    Classification of Fabricsتقسیم األقمشة 

  ة : ا إلى ثالثة أقسام رئیسهیعصنتطریقة  یمكن تقسیم األقمشة تبعاً 
   Weaving  Fabricأقمشة منسوجة  -١-٢

ویتكـون مـن اسـتخدام نـوعین مـن الخیـوط یتـداخالن ، وهو الشكل الذي تتخـذه أغلـب األقمشـة      
وتعتبـــر األقمشـــة المنســـوجة أكثـــر أنـــواع األقمشـــة ، مـــة وفقـــًا للتصـــمیم المطلـــوب معـــًا فـــي زوایـــا قائ
وتــتم عملیــة النســج بتحویــل الخیــوط المغزولــة إلــى أقمشــة تختلــف فــي تركیبهـــا ، اســتعماًال وتــداوًال 

وعلـى هـذا یمكـن القـول بـأن النسـیج مـا هـو إال ، حسب التصمیم النسجي وأیضًا حسب االسـتعمال 
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وط الطــــول والعـــرض مــــع بعضــــها الــــبعض فـــي زوایــــا قائمــــة حســــب التركیــــب تشـــابك وتعاشــــق خیــــ
 ""Lengthwise أمـــا خیـــوط الطـــول فـــي النســـیج )  ٤٠،  ٢٠٠٣الـــدباغ  و ( عابـــدین النســـجي  

 Warp                  والتـي تـوازي البرسـل فتعـرف علمیـًا باسـم خیـوط السـداء أو خیـوط القیـام 

or end yarns " "  ، النسـیج ط عـرضبینمـا تعـرف خیـوCross wise "   "  الخیـوط الممتـدة مـن
وتعتبــر  "Filling, Weft, or Picks Yarns  "البرسـل إلــى البرسـل باســم اللحمــة أو الحدفـة 

ولهمـا كثیـر مـن ،  خیوط السداء واللحمة العنصرین األساسیین في جمیع أنواع األقمشة المنسوجة 
یـوط ودائمـًا مـا تكـون خ)  ١٩٠،  ١٩٩٧( السـمان ة األهمیة سواء في األقمشة البسیطة أو المركب

نهــایتي خیــوط الســداء مــن علــى  "Selvages"حــددها البرســل اللحمــة محــدودة بعــرض القمــاش وی
نشــأ البرســل عــادة بســبب مــرور خیـــوط اللحمــة مــن طــرف النســیج إلــى الطــرف األخـــر الجهتــین وی

ن البرســـل أكثـــر تحمـــًال وقـــوة مـــن ودائمـــًا مـــا یكـــو ، وبـــالعكس ممـــا یتســـبب عنـــه وجـــود هـــذه النهایـــة 
ة أو باسـتخدام صـنع غالبـًا باسـتخدام خیـوط سـداء سـمیكمایته أثناء عملیـة النسـج ویالنسیج نفسه لح

  .)( Held  1973 ,  147  خیوط رفیعة مزویة
  
    Weaving Fabric  Singleأقمشة منسوجة بخیط واحد   -٢-٢

حیـث یتـداخل هـذا الخـیط مـع یط واحـد لصـنعه  یحتـاج ألكثـر مـن خـهذا النـوع مـن األقمشـة ال     
عاشـق نــوعین مــن الخیــوط الــبعض علــى شـكل حلقــات دائریــة صــغیرة جـدًا دون حاجــة إلــى ت هبعضـ

أو  اللحمـة تریكـوو  روشـیهومن أمثلتـه أقمشـة الك ، كما هو الحال في النوع األول اً بعضمع بعضها 
   Special  1995 , 24 )(انتیل الدأقمشة تشابك خیوط السداء مع بعضها مثل أقمشة التل و 

  
 - Weaving Fabric  Nonأقمشة غیر منسوجة  -٣-٢

حیــث ال یعتمــد أساســًا ، وهــذا النــوع مــن األقمشــة یختلــف فــي صــناعته عــن النــوعین الســابقین      
ومــن أمثلــة هــذا النــوع ، بــدون إجــراء عملیــات نســج یصــنع علــى اســتخدام خیــوط مغزولــة وبالتــالي 

رطوبـة وال الـذي یصـنع بواسـطة الضـغط والحـرارة وال"  Pressed Felts " لمضـغوطالجـوخ واللبـاد ا
  .) ٣٣٠ ، ٢٠٠٥نصر و الزغبى  (ضاف إلیه مواد رابطة ت
  
   Fabrics Choice Conditionروط اختیار األقمشة ش

جویـة سـتعمال والعوامـل الوال تتـأثر بكثـرة اال، نختار األقمشة التي تحتفظ برونقهـا لفتـرة طویلـة      
وقابلـــة المتصـــاص المـــاء والرطوبـــة ومقاومـــة االحتكـــاك لكـــي اوتكـــون ســـهلة الغســـیل و ، المختلفـــة 

    . ) Smith 1982 , 167(والوزن المناسب واالنسدال حسب نوع االستخدام 
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           Properties of Fabrics  خواص األقمشة

 مــن بــد ال التــي الهامــة الخــواص مــن ء عملیــة النســیجأقمشــة مختلفــة ومتنوعــة أثنــا جنتــاعــد إی     
وفیمــا یلــي ، تشــكیل الخامــة علــى المانیكــان  بنــى علیــهاألســاس الــذي ی وهــي، فــي األقمشــة  فرهــاتوا

     :نبذه عن هذه الخواص وهي 
  
  Weight  Fabricوزن القماش -

طـول السـداء ، نمـر الخـیط ، نسـبة التشـریب إلیجاد وزن طـول معـین مـن القمـاش یلـزم معرفـة      
 )406 Pizzuto & Price 1990 ,  (،  نمـرة الخـیط وعـدده فـي وحـدة ویعتمـد وزن القمـاش علـى

  القماش ویؤثر وزن القماش في خواصها األخرى مثل االنسدال .
  ) Lyle  1976,  95 (  

  Thickness  Fabricسمك القماش  -
لنســـجي للقمـــاش فـــي التركیـــب البنـــائي ایعتمـــد ســـمك القمـــاش علـــى نمـــرة الخیـــوط المكونـــة لـــه      

والخیـوط الرفیعـة تعطـي  ،فالخیوط السمیكة تعطي أقمشة سمیكة، وكثافة الخیوط في وحدة القیاس 
(  ادت مقاومتهـــــا للتجعــــد والتكســـــیرالواضــــح أنـــــه كلمــــا زاد ســـــمك النســــیج ز  ومـــــن، أقمشــــة رقیقــــة 

Kaswel 1953 , 356  (.  
  
  Drape Fabricانسدال األقمشة   -

بــه األقمشــة عنــد اســتعمالها فاألقمشــة الصــلبة تختلــف فــي  ىالــذي تتــدل االنســدال هــو الشــكل     
وتعتبــــر خاصـــیة االنســــدال مــــن الخـــواص الهامــــة لألقمشــــة ، شـــكل انســــدالها عــــن األقمشـــة اللینــــة 

 عنـيیاالنسـدال و  ،)   Lyle  1977 , 170(النسـیجیة ألنهـا تـؤثر علـى مظهرهـا فـي االسـتعمال 
خاصـة عنـد  ،التشـكیل وبثنیـات ناعمـة حـول الجسـم وقریبـًا منـهوقدرته علـى ، سقوط القماش بلیونة 

 میم أو تجعــدات علــى ســطح القمــاش قــدالحركــة دون أن یترتــب علــى ذلــك حــدوث تشــوهات للتصــ
فالمفروشـات والسـتائر مـثًال لهـا ، اعتاد الناس على درجات مختلفة من االنسدال حسب االستعمال 

وهـــذه تختلـــف عـــن أقمشــــة  المالبـــس الحریمیـــةعـــن انســـدال أقمشــــة  انســـدال یختلـــف فـــي صـــالبته
مـــن كـــذلك نجـــد أن انســـدال أقمشـــة البلـــوزات أو القمصـــان یكـــون أكبـــر بكثیـــر  ة ،المالبـــس الرجالیـــ

ولـــذلك نجـــد مـــثًال أن بعـــض األقمشـــة یكـــون انســـدالها مناســـبًا  انســـدال أقمشـــة البـــدل أو البالطـــي ،
بـین انسـدال  اً ویالحـظ أن هنـاك ارتباطـ ، داتللستائر بینما ال یكون مناسبًا للمالبس الخارجیـة للسـی

 Kamal(                فكلما كان الملمس رخـوًا لینـًا  زادت درجـة االنسـدال، األقمشة وملمسها 
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السـیما  ، انسـدالها تعمـل علـى تقلیـلو بطانـات لألقمشـة كهـذه األقمشـة وتسـتخدم ،  ) 86 , 1982 
والتـي تلصـق   Vileseline" فیـزیلین تعـرف باسـم " بطانـات الصـناعیة التـياألنـواع الجدیـدة مـن ال

الســیما الیاقــات وصــدر المالبــس واألســاور ممــا  ، مــن مالمحــه وانســداله ى النســیج بــالكي فتقلــلعلــ
األقمشـة فـي  انسـدالمال ، وتـؤثر طریقـة التفصـیل علـى یزید مـن رونقهـا وعـدم تكسـیرها فـي االسـتع

  Corbman (   . علــى االنســدال النســیج  ر كمــا تــؤثر مرونــة وحیویــةالمالبــس إلــى حــد كبیــ

1983 , 295 .(  
  
   Fabric Stiffnessصالبة األقمشة  -

یـــان إلـــى وقـــد یضـــطر فـــي بعـــض األح، یتعامـــل اإلنســـان العـــادي مـــع األقمشـــة بصـــفة دائمـــة      
م یه كثیـرًا مـا یلجـأ إلـى عملیـة التقـو ل بـین نوعیـات مختلفـة منهـا ولـذا فإنـیضاتخاذ قرار اختیار أو تف

عــــن طریــــق اإلحســــاس بمجموعــــة كبیــــرة مــــن خــــواص األقمشــــة الطبیعیــــة  " Handling الیدویــــة "
 ، واالنســدال،  الطــراوةو  ،واللیونــة  النشــوفة ،و ، والصــالبة ، والخشــونة ، مثــل النعومــة ، والجمالیــة 
ن صــالبة األقمشــة بــالمفهوم البســیط تعنــي مقاومــة الثنــي وتوالــت بحــوث أ كمــا ،وغیرهــا  والســخاوة

یم ووضــــعها فـــي صـــور رقمیــــة ، وقـــد كانــــت أســــس أو قواعـــد لتقنـــین عملیــــة التقـــو  العلمـــاء لوضـــع
م ى تـــم إعـــداد جهـــاز یقـــوم بعملیـــة تقـــویالصـــالبة إحـــدى هـــذه الخـــواص التـــي حظیـــت باالهتمـــام حتـــ

  . )١٢٤ ، ٢٠٠٦( صبري  لخاصیة صالبة القماش 
  
   Fabric Crease Recoveryوالكرمشة  مقاومة التجعد -

مـن الخـواص الهامـة التـي تـؤثر علـى كفـاءة األقمشـة فـي االسـتعمال قاومة التجعـد والكرمشـة م     
فــي وهـي الخاصــیة التــي تسـاعد النســیج علــى ســهولة اسـتعادة ســطحه المفــرود بعـد تعرضــه للتجعــد 

واالحتفـاظ  )Chapman 1994 , 72( أثناء االسـتعمال فتسـاعد المالبـس علـى االحتفـاظ بمظهرهـا
عبـارة عـن مـدى قابلیـة النسـیج لالحتفـاظ بالثنیـات التـي تعمـل فیـه سـواء بالضـغط ي وهـ، بالكسـرات 

ثنین معــًا ومـن الواضــح أن األقمشــة التـي لهــا مقاومــة عالیـة للتجعــد تكــون كــذلك الأو بـالحرارة أو بــا
(                      وصــــــــعبة االحتفــــــــاظ بهــــــــذه الكســــــــرات، مقاومــــــــة لحــــــــدوث تكســــــــیرات بهــــــــا 

Mansour & Lord 1973 , 118  ، ( بینمـا نجـد أن األقمشـة سـهلة التجعـد تكـون سـهلة لعمـل
وتوجـد بعـض األقمشـة التـي تزیـل التجعـدات فـي الحـال بعـد التجعـد بـبطء مــع زوال ، تكسـیرات بهـا 

لخاصـــیة هــي ا"  Fiber Resilience " ومرونــة رجوعیـــة الشــعیرات، عالمــة التجعــد تـــدریجیًا 
 (ادة وضـعها للثنـي وبالتـالي تـؤثر علـى مقاومـة األقمشـة للتجعـد المؤثرة على مقـدرة األقمشـة السـتع

Hearle & Backer  1969 , 65 ( ،  التـي تحـدث لألقمشـة  التشـوهیعتبـر التجعـد أحـد أشـكال و
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ویــؤثر التجعــد بشــكل واضــح فـــي ، نتیجــة تعرضــها إلجهــادات الضــغط المختلفــة أثنــاء االســتعمال 
 ، حیــث تأخـذ التجعــدات أشـكاًال واتجاهــات متعــددة،  وبخاصـة أقمشــة المالبـس، مظهریـة األقمشــة 

تختلف مقاومة األقمشة لتـأثیر التجعـد طبقـًا لعوامـل متعـددة مثـل الخامـة والتركیـب البنـائي للقمـاش و 
وتعتبــر اســتعادة األقمشــة لشــكلها األصــلي ســریعًا بعــد تعرضــها للتجعــد . وطبیعــة تركیــب الخــیط ، 

األقمشــة  فتعــد، القمــاش علــى مقاومــة هــذا التــأثیر  قــدرةمــن الخــواص المرغوبــة حیــث یتطلــب ذلــك 
مـع صـعوبة الـتخلص منـه ذات األصل السلیلوزي وبخاصة الكتان من األنواع التي تحتفظ بالتجعد 

، ویــتم قیــاس االســتعادة مــن التجعــد  خاصــة مــن التجهیــز لمقاومــة التجعــدتم إضــافة نوعیــة مــا لــم تــ
وبعـد إزالـة الضـغط تحـت ضـغط لفتـرة زمنیـة  تـه یتثبتم یـریق تعریض القماش لتأثیر التجعد و عن ط

یتضــح مــن مقارنــة األقمشــة الورســتد الرقیقــة ، كمــا  ) ١٣٢،  ٢٠٠٦( صــبري  یــتم قیــاس التجعــد 
Worsteds"  باألقمشــة الصــوفیة الســمیكة "" Woolen Fabrics "  حیــث نجــد النــوع األخیــر

ومـن الصـعب احتفاظـه بالكسـرات التـي تعمـل ، أثنـاء االسـتعمال فـي أقل استعداد للتجعـد والتكسـیر 
فیــه بــالمكواة بینمــا تحــتفظ األقمشــة الورســتد بهــذه الكســرات التــي تزیــد مــن أناقــة مظهــر المالبــس( 

وكــذلك نجــد المالبــس المصــنوعة مــن الصــوف الســمیك إذا تعرضــت  )   ٣٥٦،  ١٩٩٠ ســلطان 
هـذا فضـًال عـن ، ا األصـلي لبعض التكسیر ثم علقـت فإنهـا تـتخلص مـن التكسـیر وتسـتعید مظهرهـ

فاألقمشة الصـوفیة السـمیكة یكـون ، التأثیر النسبي للتجعد الحادث بالنسبة النتظام ونعومة السطح 
بدرجـــة  دث فیهـــا أو عـــدم ظهـــورهســـطحها وبریـــًا وخشـــنًا بحیـــث مـــن الممكـــن اختفـــاء التكســـیر الحـــا

نتظمـة لدرجـة تظهـر أي أمـا األقمشـة الورسـتد فهـي مصـقولة وم، واضحة تسئ إلى مظهـر النسـیج 
  .)   Cowan & Jungerman 1980 , 116( دات بسیطة تحدث فیهاعتج
  
    Fabric Burstingاألقمشة  انفجار -

یم خــواص األقمشــة ربمــا یحتــاج المتخصصــون إلــى تطبیــق إجهــادات فــي اتجاهـــات و عنــد تقــ     
أن نـدرك  يیهالبـدحمـة و مـن الل متعددة بدًال من تطبیق اإلجهاد فـي اتجـاه واحـد كاتجـاه السـداء أو

أن األقمشــة فــي بعــض األحیــان تتعــرض إلــى إجهــادات فــي مجــال األبعــاد الثالثــة وذلــك یصــاحبه 
الواحـد أو فـي االتجـاهین  االتجـاهیم هذه الخواص من خالل إجراء اختبار الشـد فـي و صعوبة في تق

شـة مـن خـالل اختبـار أیضًا فإن هناك صعوبة تبدو عند قیاس قوة تحمل بعض أنـواع مـن األقم، و 
نهـــا تتمیـــز ، حیـــث إ الـــدانتیلمثـــل أقمشـــة التریكـــو و ، عینـــة علـــى شـــكل شـــریط  باســـتعمالقـــوة الشـــد 

التحضـیر الشـدید أثناء االختبـار ویحـدث نوعـًا مـن في بمطاطیة عالیة مما یؤثر على سلوك العینة 
  . ) Waisting" ) Hall  1975 , 173  في جانبي العینة "

  Fabrics Constriction  التركیب النسجي -
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ضــمن العوامــل الهامــة التــي تــؤثر علــى مقاومتهــا لألقمشــة یعتبــر التركیــب الهندســي النســجي      
نمــا ، للتجعــد عنــد تعرضــها للثنــي والتكســیر  ٕ بحیــث ال یكفــي اســتخدام شــعیرات ذات مرونــة عالیــة وا

ود المرونــة وتســبب ن تتعــدى حــدیجــب اختیــار التصــمیم الــذي یســمح للشــعیرات باالســتطالة دون أ
" مـــن التصـــمیمات التـــي  "Plain Weaveویعتبـــر تصـــمیم النســـیج الســـادة . فـــي النســـیج تجعـــدًا 

وكلمـا قـل تقـاطع  "Flexibility"ألنهـا تحـد مـن سـهولة ثنـي األقمشـة  تتعرض ألقصى االجهادات
یرهـــــا مـــــن الخیــــوط وتـــــداخلها فـــــي التركیــــب النســـــجي مثـــــل تراكیــــب األطلـــــس والمبـــــرد المتقطــــع وغ

(  قـل التجعـد والتكسـیر الـذي تتعـرض لـه األقمشـة عنـد ثنیهـا فـي االسـتعمالالتصمیمات المشـابهة ی
وعنــد اســتخدام نفــس نــوع الشــعیرات ونفــس تركیــب الخیــوط نجــد أنــه كلمــا .  ) ٥٥ ، ١٩٨٤كامــل  

انخفــض عــدد الخیــوط فــي البوصــة بالنســبة لكــل مــن اتجــاهي الســداء واللحمــة كلمــا زادت مقاومــة 
حیـث مـن الواضـح أن تباعـد الخیـوط فـي النسـیج لـنفس التركیـب النسـجي للتجعد والتكسیر األقمشة 

یزید من حریة الشعیرات أثناء تعرضها الجهادات الثني لتأخـذ الوضـع الـذي ال یعرضـها الجهـادات 
  ) .  Held  1973 , 140(فال یحدث بها التجعدات والتكسیر تتخطى حدود المرونة

  
  Fabric Tensile Strength and Elongation  ة لألقمشةالشد واالستطال قوة  -

یعتبر تقدیر قـوة الشـد لنوعیـة مـا مـن األقمشـة المنسـوجة مـن االختبـارات ذات األهمیـة الكبـرى      
ویعتبـر هـذا  ، لما تمثله هذه الخاصیة من داللة على مدى متانـة وقـوة تحمـل القمـاش إلجهـاد الشـد

یــة التــي یــتم إجراؤهــا علــى عدیــد مــن األقمشــة ذات االســتخدامات االختبــار مــن االختبــارات الروتین
م یـت عند القیـام بتحدیـد كفـاءة األداء لألقمشـة بصـفة عامـة ) ، و  Kaswel 1953 , 67 (المختلفة 

بمقـدار القـوة المطبقـة علـى السـنتیمتر  " "breaking strength تقـدیر قـوة شـد القمـاش عنـد القطـع
 " rupture عینـة االختبـار والتـي تسـبب القطـع" ت علـى عـرضأو فـي بعـض الحـاال، من القماش 

یــتم تعریضــها إلــى قــوة أو حمــل متــدرج فــي  عــة مــن القمــاش ذات مقــاس محــددوذلــك باســتخدام قط
تعتبـر طبیعـة االسـتخدام للقمـاش و  " Point of rupture" الزیـادة حتـى الوصـول إلـى نقطـة القطـع

ب تطبیقـــه علــى عینــة االختبـــار الحمــل المطلــو  المختبــر هــي العامــل األساســـي فــي تحدیــد مســـتوى
نمـا قـد یـتم االكتفـاء بمقـدار حمـل محـدود حیث إنه لـیس مـن  ٕ الضـرورة الوصـول إلـى نقطـة القطـع وا

    . )١٤٤ ، ٢٠٠٦( صبري  تناسب مع كفاءة األداء المطلوبة ی
  

      
    Fabric Handملمس األقمشة  -
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تــؤثر تــأثیرًا مباشــرًا علــى خــواص لهندســي للنســیج شــعیرات والتركیــب الالخــواص الطبیعیــة الذاتیــة ل
عــن الحكــم  یمكــن قیاســها وتقییمهــا علــى أســاس علمــي بــأجهزة دقیقــة بعیــداً و ، معینــة فــي األقمشــة 

 "Objective Characteristics" ولــذلك تعتبــر هــذه الخــواص خــواص موضــوعیة، الشخصــي 
حســیة تقــدر باإلحســاس الأو  معنویــةالخــواص الوباإلضـافة إلــى الخــواص الموضــوعیة یوجــد بعـض 

ومـن ، یـة الكمیـة ویعبـر عنهـا بالمقارنـة النسـبیة رغـم أنهـا تتـأثر بـبعض العوامـل الطبیع، الشخصي 
 وتعتبـر، )  Jaffe & Relis 2005 , 83( واللمعـة ، واالنسـدال  ، الملمـسهذه الخواص الحسـیة 

مجـال المالبـس الخارجیـة  السـیما فـي ، األقمشـة جمیعًا عوامل هامة في تحدیـد صـفات أو خـواص
لكـل مـن الشـعیرات وتتأثر الخواص الحسیة بمحصلة معقدة من تداخل الخواص الطبیعیة الكمیـة . 

ــــى ،  والخیــــوط والنســــیج وقــــد أمكــــن اســــتنتاج بعــــض . النفســــي للمســــتهلك  حســــاساإلباإلضــــافة إل
ة بحیـث یمكــن الخـواص أو العوامـل الطبیعیـة التـي تـدخل فـي تحدیـد ملمـس وانسـدال ولمعـة األقمشـ

نجـد مــثًال أن قــة واسـتنتاج الخــواص الحسـیة منهــا إذ قیـاس هـذه الخــواص بواسـطة أجهــزة علمیـة دقی
ن ومعامــل االحتكــاك مجتمعــة ، ولــذلك فــإیتــأثر بصــالبة الثنــي وســهولة االنضــغاط  ملمــس النســیج

س أن یـــدل ذلـــك علـــى درجـــة ملمـــیمكـــن  قیـــاس هـــذه الخـــواص كمیـــًا بواســـطة األجهـــزة وربطهـــا معـــاً 
  .) ٤٠٧،  ١٩٧٧ سلطان  (النسیج 

  
  of Fabric   Lusterاألقمشة لمعان  -

فـــي االتجـــاه الطـــولي للشـــعیرة   یعتمــد لمعـــان الشـــعیرات النســـیجیة علـــى درجـــه انعكـــاس الضـــوء     
تیت وعــــدم اســــتمرار ن أي عــــدم انتظــــام فــــي شــــكل الســـطح األســــطواني یعمــــل علــــى تشــــولـــذلك فــــإ

 كل القطـاع العرضــي للشـعیرات یعتبــر مـن أهــم العوامـل المــؤثرة وقــد ثبـت أن شــ،  االنعكـاس الضـوء
ن اال ٕ عكاســات أخــرى، الســطحي للضــوء أهــم مــن أي ان نعكــاسعلــى لمعــان األقمشــة النســیجیة ، وا

.  اللمعـان ره في اتجاه طـول الشـعیرة علـى درجـةشكل السطح ومدى استمرا تأثیرومن ذالك یتضح 
ت النظریـة أن القطـاع العرضـي البیضـاوي والقریـب فـي نفـس قد وجد من التجارب العلمیة واإلثباتاو 

مــــا الشــــعیرات أ               ، لمعــــان الشــــعیرة نســــبة لدرجــــةبال اً الوقــــت مــــن الــــدائري یكــــون مثالیــــ
ویظهـر  ،مـن الشـعیرات ذات المقطـع المسـتدیر فتكون أقل لمعة -مثل القطن  -المقطع الشریطیة 

للشــعیرات مــن  حیــث یســتدیر القطــاع وتتحــول ،ة المرســرة القطــن بعملیــ عنــد معالجــة ذالــك واضــحاً 
لك القطــن " ویتحــول بــذ"Convolutions وتــزول االلتفاتــات، ســطواني شــكل شــریطي إلــى شــكل أ

وبـالرغم ،  ) Tortora  1978 , 289 (          العـادي إلـى القطـن المحـرر المعـروف بلمعانـه
ن بــل فیــه تعرجــات طویلــة إال أ مســتدیراً  ن القطــاع العرضــي لشــعیرات الحریــر الصــناعي لــیسمــن أ
ى مـــن شـــعیرات اســـطوانیة تعمـــل علـــ الشـــكل علـــى مـــدى طـــول الشـــعیرة كمـــا لــو كانـــت حزمـــة ثبــات
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  Marjory  1980 , 125( للحریـر الصـناعي كبیـراً  وتسـبب لمعانـاً  انعكـاس الضـوء بدرجـة كبیـرة
(.  
  

   Kinds Fabricsأنواع األقمشة   
فمـثًال أقمشـة المخرمـات ومنهـا التـل  ، في خواصـها مـن قمـاش آلخـر تختلف نوعیات األقمشة     

مــن حیــث الــوزن والســمك  قمشــة األخــرىتختلــف خواصــها عــن األ ، والركامــةوالجبیــر  ، الــدانتیل، و 
وهـــذه األقمشـــة . والتركیـــب البنـــائي النســـجي ، وقـــوة الصـــالبة ، والكرمشـــة  ، والتجعـــد،  واالنســـدال

ومنهـا بعـض أنـواع )  Felkin 1967 , 152( ات الطبیعـة الخاصـة تحت قائمة األقمشة ذتندرج  
 المخمـــــلیـــــب دي شـــــین، و الكر و شـــــیفون ، الو  التافتـــــا ،و  ، البروكـــــارو  ، الـــــدانتیلو  ، الحریـــــر الفـــــاخر

والمصـممة الرتـدائها  ،ألقمشـة ذات المطاطیـة مثـل الجیرسـیههذا إلى جانب مجموعة ا،  "القطیفة "
صــفاته التــي تمیــزه وتكســبه و مــا أن لكــل نــوع مــن هــذه األقمشــة ك، فــي بعــض المناســبات الخاصــة 

نهائهـا  اً وتتطلب هذه األقمشة تصمیمات خاصة وطرقـ. المظهر الخاص به  ٕ خاصـة فـي حیاكتهـا وا
  ) . Booth  1977,   327  باإلضافة إلى الحرص الشدید في طریقة العنایة بها (

  
  Mesh Fabricsاألقمشة المخرمة  –ثالثًا 

  :األقمشة ذات الطبیعة الخاصة إلىقسم نتو 
  األقمشة الوبریة . -
  األقمشة الالمعة . -
 األقمشة الحریریة . -

 األقمشة الشفافة . -

  األقمشة المتشابكة . -
  وفیما یلي نبذة عن األقمشة المتشابكة ألهمیتها في تصنیع األقمشة المخرمة .

  Knitting Fabricsالتریكو قمشة أ -١-٣

ـــة طـــول ، وی ساســـیة فـــي أقمشـــة التریكـــو هـــي الغـــرزةاألالوحـــدة       شـــكل مجمـــوع الغـــرز المتداخل
وتعــرف الغــرز المتداخلــة فــي اتجــاه أفقــي بالصــفوف  ) ، ٣١٦،  ١٩٩٨( النصــر وعــرض القمــاش
اخلـة وتعـرف الغـرز المتد، الواحـدة  لى كمیة الخیط المستخدم في الغرزةوتعتمد ع ، األفقیة للقماش

فـي یعتمـد عـددها فـي البوصـة علـى عـدد اإلبـر المسـتخدمة  والتيسیة عمدة الرأفي اتجاه رأسي باأل
  ).Reichman  1966 , P.236 ( ماكینة التریكو 
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  أقمشة الشبیكة األصلیة " الحقیقیة " واللینوه  -٢-٣
Gauze and Leno Fabrics  Weaving  

طبقًا للنظام حت خیوط اللحمة تتمیز هذه األقمشة بأن خیوطها تلتف یمینًا ویسارًا فوق أو ت     
األخرى التي تتعاشق فیها خیوط السداء  األقمشةالمتبع لنوع األقمشة المطلوب ، بعكس جمیع 

  : یأتيوتتمیز أقمشة الشبیكة عن األقمشة األخرى بما ، بزوایا قائمة مع خیوط اللحمة 
  على سطح القماش.  د ثقوبوجو  -١-٢- ٣
  .)  ١٣٥ ، ٢٠٠٢( حربي وآخرون  اللحمةوجود انحناءات في خیوط السداء و  -٢-٢-٣
  

        History of Mash Fabrics وفیما یلي نبذة تاریخیة عن األقمشة الشبیكة المخرمة

ت فـي مدینـة درسـدن بمقاطعـة صـنع، إذ إلـى القـرن الثـاني عشـر األقمشة المخرمـة یرجع تاریخ     
ز یـق سـحب بعـض الخیـوط وتطر تشـكل عـن طریـ یا على شكل شبكة فتحاتها مربعة ، وهينساكسو 

بفـن أشـغال اإلبـرة المعدنیـة  ) Laceالـدانتیل ( حیـث ارتبطـت أقمشـة المخرمـات ، الخیوط المتبقیـة 
وهـــذه الطریقـــة تعـــرف بإنتـــاج األقمشـــة ، ذات المقـــبض الخشـــبي والخیـــوط الملفوفـــة علـــى البكـــرات 

ل البسـیط والخیـوط التـي ینسـج النـو علـى وسـادة دائریـة وهـي بمثابـة  هانسـجویتم ، المخرمة الدانتیل 
،  لسـداءلتكـون بمثابـة المطـواة لوتثبـت بالـدبابیس ، الحریـر أو  ، الكتـانأو  ،القطن  تكون من هامن

ثـم تمـر الخیـوط بعـد ذلـك   " Creelالكریـل  "   وتـنظم لنسـج الخیـوط بـالبكرات علـى تثبـت ومن ثـم
وتـدل . )  ١٩٦ ، ٢٠٠١كري  المسـند لحفـظ الخیـوط فـي وضـع أفقـي ( شـعلـى على أسـطوانة أو 

 مصــنوعة مــن خیــوط الكتــان فــي عــام Laceاآلثــار المصــریة القدیمــة علــى وجــود أقمشــة الــدانتیل 
المســتخدمة فــي المالبــس ) الــدانتیل  (  ق.م حیــث اهتمــت النســاء بإنتــاج األقمشــة المخرمــة ٢٥٠٠

الصـورة و ،  والسـتائر، رش والمفـا، والمالبس الداخلیة الالنجـري  ، الخارجیة في المناسبات الخاصة
وضـح طریقـة إنتـاج األقمشـة المخرمـة بـاإلبر المعدنیـة ذات المقـبض الخشـبي والبكـرات ) ت ١ ( رقم

  . ) Joseph  ( 194 , 1980                والوسادة الدائریة
  
  
  

  Method Production of Mesh Fabrics المخرمة األقمشة طریقة إنتاج 
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 ) وضح طریقة إنتاج األقمشة المخرمةت  ١- صورة ( 

  
فیهـا یـدویًا أو آلیـًا  تتحمل بعض أنواع األقمشـة المخرمـة أسـماء منـاطق أوربیـة وعربیـة صـنع     

وتعتبـــر أقمشـــة ، دخـــول الماكینـــة دخـــل مـــزیج مـــن الخیـــوط الطبیعیـــة والصـــناعیة و ومـــع التطـــور ، 
أنـــواع األقمشـــة ألنهــا تتمیـــز بدقـــة الصـــناعة ن أغلــى یل المســـتوردة مــن الخـــارج مـــالمخرمــات الـــدانت

ثـــم انتشـــرت إلـــى العصـــور الوســـطى باســـتخدام ، الیدویـــة الرقیقـــة الناعمـــة والمتداخلـــة بشـــكل جمیـــل 
الخیـوط الذهبیــة والفضــیة ومــزج الخیــوط المعدنیــة الثمینــة باألحجــار الكریمــة واألزهــار لتكــون شــعارًا 

م یتلـــك الطبقـــات بتعلـــفـــي قـــات العلیـــا حیـــث زاد االهتمـــام لطبوهـــذا واضـــح بالنســـبة ل، لتصـــمیماتهم 
ــــــــــــــــــــــرة  ــــــــــــــــــــــن أشــــــــــــــــــــــغال اإلب ــــــــــــــــــــــاج األقمشــــــــــــــــــــــة المخرمــــــــــــــــــــــةأوالدهــــــــــــــــــــــم ف ــــــــــــــــــــــدانتیل( إلنت   ) ال

) Wingate  1979, 339( ،  الـدانتیل فـي القـرن الحـادي عشـر تـم اكتشـاف قطعـة مـن قمـاش و 
 Laceالـدانتیل وتـم بعـد ذلـك نسـج  اً تصـمیم " ١٢٥٥" قدم وتحتوي علـى   " ٢٠٠" طولها حوالي 

حیـــث تضـــفي بریقـــًا فـــي األمســـیات لتـــزین فســـاتین المناســـبات الخاصـــة ،  بإضـــافة تخـــاریج خاصـــة
والترتـــر بأشـــكال وألـــوان متنوعـــة تجمـــل وتـــدعم أقمشـــة  ، واللؤلـــؤ، والســـهرة مثـــل اســـتخدام الخـــرز 
 ، )  Palliser 1984 , 32( القـرن الثـاني عشـر والثالـث عشـرالمخرمـات الـدانتیل فـي كـل مـن 

علـى شـكل شـریط شـفاف یسـتخدم فــي " ضـفائر شـعر الحصـان  "كمـا اسـتخدمت الشـرائط والجـدائل 
عـروض مختلفــة مصـنوع مــن ویتـوفر هــذا النـوع مـن الضــفائر فـي ، تثبیـت أطـراف فســتان العـروس 

 Wingate )  حــة العنــق فــي القــرن الســادس عشــر  وكــذلك تســتخدم لفت، ناعیة األلیــاف الصــ

اهتمــت طى بفــن إنتــاج أقمشــة الــدانتیل ، و یطالیــا فــي القــرون الوســت إكمــا برعــ، (209 , 1979
ا واســبانی، وروســیا ، والســوید ، وأمریكــا  ،وانجلتــرا، وایرلنــدا ، وفرنســا ، وبلجیكــا ، وهولنــدا ، فینســیا 

 ، األمویـة، و والعصـور ، الحضـارة اإلسـالمیة ذات  " تركیـا " ، وآسیا الصـغرىوالصین ، وألمانیا ، 
والجنوبیــة بعمـــل نمــاذج وتصـــمیمات تواكــب دورة حیـــاة ، والــدول الشـــرقیة ، والعثمانیـــة ، ة والعباســی
اسـتعمال شـئ مـا فـي وقـت فـي وهـي تعنـي القبـول والموافقـة علـى االسـتمرار  "Fashion "الموضـة 

( حـــدث طــراز فـــي مجـــال الموضـــة تــي تملـــك القـــدرة علـــى أن تكــون علـــى أعض الفئـــات اللـــب معــین
Wolf  1993 , 135 ( ،  والســیما أن هــذه التصــمیمات تحتــاج إلــى مهــارات وقــدرة عالیــة جــدًا

لمـــــام  ٕ ـــــة الغالیـــــة وا ـــــذ أقمشـــــة المخرمـــــات الـــــدانتیل بإضـــــافة بعـــــض المجـــــوهرات الثمین ـــــات تنفی بتقنی



 
٥٥

ولتوظیـف أشـرطة الـدانتیل فـي الیاقـات  اتكـالمخصصة للطبقات العلیا واألمیرات والمل للتصمیمات
زابیــت والملكــة كــاترین فــي عهــد الملكــة الیكمــا تــي تتــدلى فــوق الحــذاء وفــي بدایــة فتحــة الجــوارب ال

، فینسـیا ، و یطالیـا مـن مدینـة إ ◌ٍ في القرن السابع عشر ق.م في كـل ذلك واضحاً  وشكسبیر وظهر
ــــة األقمشــــة المخر وأصــــبحت لهــــم مراكــــز تجاریــــة و  ــــدانتیل نظــــرًا الرتفــــاع األســــعار لنوعی فقــــد مــــة ال

  . تخصصت لألغنیاء فقط
  ( Calasibetta & Tortora   2003 ,  302 )  

قمشة المخرمـة الـدانتیل التـي األاهتمت بعد ذلك فرنسا بتأسیس مدارس لتعلم فن تطریز شرائط كما 
وبــدأت فرنســا فــي القــرن الثــامن عشــر ق.م بتطــویر تقنیــة  ، تســتخدم فــي أطــراف الیاقــات واألســاور

وضــح نمــاذج مــن فــن ) ت ٢(  رقــمالصــورة ، و  فــن التطریــز علــى حــواف األقمشــة المخرمــة الــدانتیل
  .)  Palliser 1984 , 13 ( والمستخدم في أطراف المالبس المطرزات بشرائط أقمشة المخرمات

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 

  
 

   ) نماذج من فن المطرزات بشرائط أقمشة المخرمات توضح  ٢ - ( صورة 
وهـذه بدایـة ، كینات الخاصـة إلنتـاج األقمشـة المخرمـة الـدانتیل ظهرت الما القرن التاسع عشروفي 

 یلثـم أخـذت أمریكـا أقمشـة الـدانت، بعصـر التكنولوجیـا الحدیثـة  ، حیـث عـرفإنتاج فساتین الزفاف 
إنتـاج فـي وأثـرت االجتماعیـة فـي القـرن العشـرین بدأت تظهر التغیـرات االقتصـادیة والصـناعیة و و  ،

علــى كــل دولــة بإنتــاج فــن تطریــز علــى هیئــة زخــارف حلقیــة أو تطریــز  األقمشــة المخرمــة الــدانتیل
یرلنــدا بتنفیـذ عینــات صـغیرة مــن أقمشــة تمیـزت إ) ، و Bath  1974 ,  63 ( حشـو أو بســیط 



 
٥٦

الطلـب علیهـا یـتم إنتـاج كمیـات كبیـرة حسـب ازدیـاد المخرمات الدانتیل وعرضها في األسـواق وعنـد 
حیـث ، سـترالیا هـي أول مـن اكتشـف االبلیكـات أو ، لمطلوبة وحسب الكمیة ا، الشكل المرغوب فیه 

بعـــد و ة والجمـــال والمهـــارات فـــي اإلنتـــاج ، طبقتهـــا علـــى األقمشـــة المخرمـــة الـــدانتیل وتمیـــزت بالدقـــ
اكتشــاف ماكینــة التریكــو اســتخدمت البكــرات إلنتــاج أقمشــة المخرمــات الــدانتیل علــى شــكل سداســي 

 Picken(ه تكــون طبیعیــة مــن القطــن والكتــان والحریــر ویتمیــز هــذا النــوع بالمطاطیــة ألن خیوطــ

ف ألـوان الخیـوط وأشـكال التصـمیمات مـع اخـتال، وتتمیـز أیضـًا بـالملمس النـاعم )   214 , 1957
كمــا ، ر المختلفــة وتعكــس صــورة الحیــاة الیومیــة تواكــب العصــو و ، تعــد مــن التقنیــات الحدیثــة التــي 

واســتمدوه ، بفـن تطریــز األقمشـة المخرمــة الـدانتیل  األمــوى میـزت الحضــارة اإلسـالمیة فــي العصـرت
معدنیـة الثمینــة وامتـدت إلــى مـن قـوتهم كمــا طبقـت األسـالیب الفنیــة الرائعـة المصـنوعة مــن خیـوط ال

كمـــا اســـتمرت بإنتـــاج أقمشـــة المخرمـــات الـــدانتیل بالمواصـــفات التـــي تـــدل علـــى ، العباســـي العصـــر 
ثـــم ظهـــرت ، رت التطریـــزات المغربیـــة والســـوریة وبعـــد أن ضـــعفت الخالفـــة العباســـیة ظهـــ، قـــوتهم 

  ق.م ٢٢٥٥یـــة الصـــینیة  التـــي تعـــود إلـــى عــــام الدولـــة العثمانیـــة وربطـــت إنتاجهـــا باآلثـــار التاریخ
  Palliser )  ق.م ٢٢١-٤٠٣ظهـر فـن التطریـز الیــدوي بـالخیوط الثمینـة المذهبـة عــام حیـث 

قمشـة المخرمـة الـدانتیل بـالغرز المختلفـة ثم وجدت الماكینـات الحدیثـة للتطریـز األ . ( 26 , 1984
حیـــث ارتـــبط فـــن التطریـــز بفـــن ، واســـتخدمت األدوات الحدیثـــة التـــي تزیـــد مـــن مهـــارات التطریـــز ، 

ج قطــع مطـــرزة بشـــكل یعكــس اإلبـــداع والحیویـــة فـــي لتنـــتالرســم ونـــوع الخیـــوط مــع وحـــدات األلـــوان 
، أو بشـعر الحصـان ، وط الحریـر وظهرت أنـواع جدیـدة مـن التطریـز مثـل التطریـز بخیـ، التصمیم 

أو بخیوط الكتان على األقمشة المخرمة الدانتیل مستخدمة تقنیـات التطریـز مـن خـالل ، أو بالورق 
ثـم اسـتخدم .  ) Pizzuto & Price  1990 , 206(  األشـكال الهندسـیة أو النباتیـة أو الحیوانیـة

وفـــي تـــزین  ،لتـــزین القبعـــات المســـتدیرة  األقمشـــة المخرمـــة الـــدانتیل وهـــو نـــوع مـــن  لركامـــةشـــریط ا
الكنفـاه  غـرزةأو ، كـون تصـمیماتها علـى شـكل هندسـي وهي منتشرة في الـدول األوربیـة وت ، األزیاء

ســـبانیا وفرنســـا اســـتخدمت إیطالیـــا وأو ، أو المربعـــات الصـــغیرة الشـــبكیة  األشـــكالفـــي األقمشـــة ذات 
ًا علــى ومشــدود اً التطریــز متقنــ انتیل ویكــوناألقمشــة المخرمــة الــد التطریــز بــالخیوط البیضــاء علــى

العـراوي  الجلود علـى األقمشـة المخرمـة بغـرزةتثبـت بـو تعرف باألبلیكات شكل مربعات ومستطیالت 
وانتشــرت فــي إیــران  تركیــا " "، ثــم انتشــرت فــي آســیا الصــغرى المجلــودات  وتعــرف أیضــًا بغــرزة، 

ع التصــمیمات حت هــذه الموضــة تتفــق مــوأصــب، وبعــد ذلــك ظهــرت فــي الــدول الشــرقیة والجنوبیــة 
 نسـاء الفالحـین والصـیادین غـرزة ختـارتا، و  ( Palliser  1984 , 28 )المسـتخدمة فـي األزیـاء  

فـــي فرنســا فـــن تطریـــز الجبیـــر  فـــي ذلــك الوقـــت ظهـــرو  .التطریــز التـــي تتفـــق مــع الشـــرائط الســـائدة 
Guipure شــرت فــي لوســادة الدائریــة وانتویــتم إنتــاج هــذا النــوع عــن طریــق النســج علــى ا ، الیــدوي
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أنتجـــت واســـتخدمت فـــي كـــذلك و  ، التطریـــز الجبیـــر ألمانیـــا والســـوید وروســـیا وأســـبانیا بـــنفس غـــرزة
أنتجـــت مالطـــا األشـــرطة المطـــرزة كمـــا  ،وهـــي مصـــنوعة مـــن خیـــوط الحریـــر،  "یا ســـبانأ برشـــلونة "

التــي تـوحي بأنهــا لعقـدة باسـتخدام غــرزة ا وتمیــزت، ء والسـوداءواسـتخدمت الخیــوط الحمـراء والبیضــا
  . Picken  1957,  219 )(  إلى اإلبداعات الحدیثة مز، وهذا نموذج عصري یر حبیبات قمح 

     
   Properties of Mash Fabric األقمشة المخرمةخواص 

)  Guipure، الجبیـر Lace  ، الـدانتیل Tulleتتمیـز بعـض أنـواع  أقمشـة المخرمـات ( التـل  -
  بأنها شفافة . 

  ظم أنواع أقمشة المخرمات ال تنسل . مع -
  ولكن لها اتجاه . ، ال توجد خطوط نسیج  في األقمشة المخرمة  -
  بدرجة أكبر في العرض أكثر من الطول .  تتمیز بالمطاطیة -
  وقد یكون فستونات .  ، بعض أنواع الدانتیل والجبیر ال یوجد بها برسل -
ممـا یتطلـب مراعـاة اتجـاه ، د بهـا تصـمیم فـي اتجـاه واحـد الكثیر من أنـواع الـدانتیل والجبیـر یوجـ -

  الرسمة عند التشكیل والقص . 
  تحتاج أقمشة المخرمات إلى بطانة إال إذا كان التصمیم یتطلب غیر ذلك . -
  یمكن استخدام وحدات الدانتیل والجبیر كأبلیكات .  -
    طبیعیــة أو مـن النــوع الــذي  النكمـاش إذا كانــت مصــنوعة مـن خامــاتتتمیـز أقمشــة المخرمــات با -

  یتمیز بالمطاطیة . 
وفـي كثیـر مـن األحیـان تصـبح أكثـر نعومـة عنـد ، یتم معالجة أقمشة المخرمات ضد االنكمـاش  -

  .   ) ١٩٧،  ٢٠٠١غسلها أو عقب التنظیف الجاف ( شكري 
  
  

  طرق صناعة األقمشة المخرمة
والوســــادة  والخطــــاف ، والبكــــرات ، والخیــــوط ، : وتســــتخدم فیهــــا اإلبـــرة ،الطریقـــة الیدویــــة   - أ

هـــــذه مجموعـــــة األدوات المســـــتخدمة ل وضـــــح) ت ٣(  رقـــــم الصـــــورة. الـــــدبابیس الدائریـــــة ،و 
 .ویة لنسج األقمشة المخرمة) توضح الطریقة الید ٤، والصورة رقم (  الیدویة الطریقة
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  ) األدوات المستخدمة لصناعة األقمشة المخرمةمجموعة ح توض  ٣ - صورة ( 

 Palliser  1984 ,  23 )  (-  ) Wilson  1979 , 48(  
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  ) األقمشة المخرمة نسجل الطریقة الیدویة أ " " توضح  ٤-( صورة  

Bath 1974 , 146 )  (  
بـــنفس كیفیـــة التطریـــز الیـــدوي إلنتـــاج  أقمشـــة  : وتســـتخدم فیهـــا الماكینـــات الطریقـــة اآللیـــة  -  ب

ماكینـــة تطریـــز صـــناعیة تحـــاكى تـــم اكتشـــاف بفرنســـا  )م١٨٢٨(عـــام وفـــي ،  المخرمـــات 
باســـتبدال أصـــابع  تشـــیفلي حیـــث قـــام، ماكینـــة التطریـــز التـــي  تعتمـــد علـــى مهـــارة المشـــغل 

ً ، یتم فتحهـا وغلقهـا بشـكل میكـانیكي   ز بكالباتیطر الت كینـة ابالم عـددةمت كمـا اسـتخدم إبـر
بق فــي إنتــاج أول ماكینــة تطریــز فــي ســوبــذلك یرجــع لــه ال ، ألداء التطریــز فــي زمــن أقــل

األول متصـــل : ین ماكینـــة تشـــتمل فـــي تركیبهـــا علـــى جـــزأ التـــاریخ متعـــددة اإلبـــر وأنتجـــت
وبعـــد ذلــــك أمكـــن إضـــافة جهـــاز یســـمى آلـــة النســــج  بـــاإلبرة ، والثـــاني متصـــل، بالقمـــاش 

 ،یتصــــل باإلطــــار المتحــــرك واللوحــــة المثبــــت علیهــــا التصــــمیمحیــــث نــــة تــــوجراف للماكینالب
أحـدهما یتصـل باإلطـار المتحـرك واألخـر ، ویتكون من ذراعـین طـویلین رفیعـین متحـركین 

 م (١٨٣٤فــي عــام ، والبنتــوجراف لــه ذراع طویلــة تتحــرك فــوق التصــمیم  باإلطــار الثابــت
بعــض  تفیالســابق ذكرهــا وأضــ ر الماكینــةیــتغی) ، وتــم  ١١١ ، ٢٠٠٥ماضــي وآخــرون  

ــــتحكم فیهــــ ( واســــتعان بجهــــاز   ، بواســــطة مشــــغل البنتــــوجراف االتحســــینات كــــذراع یــــتم ال
نتــاج یقــوم بتصــغیر مســاحة التصــمیم   )معــدالً  بنتوجرافیــاً  ٕ حیــث ، نمــوذج جدیــد للماكینــة وا

العـــراوي  غایـــة فـــي الروعـــة والدقـــة ونفـــذت غـــرزتطریـــز غـــرز أنتجـــت و  ،زاد مـــن عرضـــها 
اخترعـــــت أول ماكینــــــة مــــــن ماكینــــــات تشــــــیفلي  كمــــــا ، ریـــــة بخیــــــوط ملونــــــة ومعدنیــــــةالدائ

، سمیت بماكینة تطریـز تشـیفلي و  )م١٨٦٣(المستخدمة للمكوك والخیط المستمر في عام 
ماكینـــــة أخـــــرى یـــــتم العمـــــل بهـــــا باســـــتخدام آلـــــة النســـــخ  ظهـــــرت م)١٨٦٧(عـــــام ثـــــم فـــــي 
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أخــرى مــن ماكینــات تطریــز تشــیفلي ة ختــراع ماكینــاتــم  )م١٨٧٨(وفــي عــام  . البنتــوجراف
فــي  غــرزة "  ٣٥:٣٠" وزاد مــن ســرعتها حتـى أصــبحت تنــتج مـن ًا ،مسـتمر  اً خیطــ تسـتخدم
اختـــراع نمـــوذج لماكینـــة تشـــیفلي صـــغیرة الحجـــم أیضـــًا تـــم  )م١٩٨٢(وفـــي عـــام .الدقیقـــة 

 .)Held 1973 , 179 (     ریم القمـاش وعمـل التطریـز الشـبكي اشتملت على وحدة لتخ
  .قمشة المخرمة األماكینة نسج  لطریقة اآللیةا وضح) ت ٥( رقم رة  صو ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )  نسج األقمشة المخرمة باستخدام ماكینة تشیفليل اآللیة طریقةالب "  " وضحت  ٥ - صورة ( 

  
  . ةالحالی ة المخرمة والتي استخدمت في الدراسةوفیما یلي أنواع من األقمشة الشبیك

  
  Tulleالتل  -١

 ) خیـوط سـداء( تصنع هـذه األقمشـة مـن عـدد مـن الخیـوط المتوازیـة فـي اتجـاه طـول القمـاش      
كلـه عـرض القمـاش لة متعرجة علـى بفتببعض تربط بعضها خیوط ویمكن صناعة أقمشة التل من 

تكـــون فراغـــات وهكـــذا تالیمـــین أعلـــى الیســـار ثـــم مـــن الیســـار إلـــى أعلـــى متحركـــة مـــن الیمـــین إلـــى 



 
٦١

 رقـم (والصـورة ،  ) ( Palliser 1984 ,  12خیـوط وتسـتخدم فـي فسـاتین الزفـاف ال وفتحـات بـین
  .وضح عینات من أقمشة التل) ت ٦
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
  
  
  
  

  

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

  

  
  )وضح عینات من اقمشة التلت  ٦ - ( صورة 

  
    Laceالدانتیل  -٢

أســلوب نســجي معــین بــین خیــوط یصــنع عــن طریــق تشــابك الخیــوط بهــو قمــاش زخرفــي كــان      
ت خیوط اللحمـة بعكـس جمیـع وتتمیز بأن خیوطها تلتف یمینًا ویسارًا فوق أو تح، السداء واللحمة 

ویمكـــن  ،  األخــرى التــي تتعاشــق فیهــا خیــوط الســداء بزوایــا قائمــة مــع خیــوط اللحمــة المنســوجات
 أوالقطــن مــن خیــوط Lace الــدانتیل إلنتــاج  علــى ماكینــة تریكــو الســداء صــناعة قمــاش الشــبیكة

أو  المعـــدنأو ،  البـــولي اســـترأو النـــایلون ، أو ،  الرایـــونأو الصـــوف ، أو ،  الحریـــر أو الكتـــان ،
 تعـــد مـــن األقمشـــة الراقیـــةو ، حیـــث تظهـــر بهـــا نقـــوش ذات فتحـــات وفراغـــات جمیلـــة  أخـــرىألیـــاف 

Palliser 1984 ,  23 )  ) انتیل .) توضح عینات من أقمشة الد ٧) . والصورة رقم  
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  )توضح عینات من أقمشة الدانتیل   ٧ - صورة  (

  
  Guipureالجبیر  -٣

قماش مطـرز بكثافـة بغـرز الحشـو یمكـن فصـل وحداتـه دون أن تنسـل السـتخدامها بشـكل هو      
كثیفـة التطریـز یحتـوى علـى نمـاذج نقـوش و  ًا ،صـلب اً متماسـك ثقـیالً  ویعتبر الجبیر دانتـیالً . منفصل 

دانتیـــل الخیـــوط  باســـموكـــان یشـــار إلیـــه فـــي القـــرون الوســـطى ، وبـــه رســـومات مرتفعـــة بـــالكردون ، 
الصــحیح  بــالمعنىوال یمكــن اعتبــاره دانتیــل ،  " Passementriباســمنیترى  " المعدنیــة أو الــدانتیل

وهنـــاك  ،داتأجـــزاء أو وحـــإلـــى ولكنـــه یعتبـــر نوعـــًا مـــن التطریـــز ویمكـــن تشـــكیله بالكامـــل أو قصـــه 
، أنــواع أقمشــة أخــرى مثــل الحریــر أو الســاتان  تتــآلف وتنــدمج بشــكل مناســب مــع الجبیــرأنـواع مــن 

 ) Bath  1974 ,  54 ( الرایــون أو الصــناعيالحریـر وهنـاك أنــواع مصــنوعة مــن القطــن أو 
  .الجبیر أقمشةوضح عینات من ) ت ٨ رقم (والصورة 
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  ) عینات من أقمشة الجبیرتوضح   ٨ - صورة  (
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   Draping on the Dress - Form التشكیل على المانیكان -رابعًا 
  : التشكیل على المانیكان إلى اآلتي وینقسم

  . التشكیل على الجسم البشري قدیماً  -١-٤
 یب فـــي تنفیـــذ المالبـــس ، فمـــن خـــالل تطـــور انیكـــان مـــن أقـــدم األســـالیعتبـــر التشـــكیل علـــى الم     

اإلنســان األولـى إلـى الملــبس بـدافع سـتر العــورة والحمایـة مــن  وحاجـة الملـبس منـذ العصــور القدیمـة
فقـــد ظهـــر أول أســـلوب ، العوامـــل الجویـــة عـــرف اإلنســـان البـــدائي التشـــكیل ولكـــن بمفهـــوم مختلـــف 

إلــى اســتخدام جلــود  أراق الشــجر ولجــللتشــكیل علــى الجســم البشــري عنــدما تــرك اإلنســان األول أو 
أخـر حـول صـدره   ، وأحیانـا یلـف جـزءاً وكان یلفها حول الجزء السفلي من جسده ، وفراء الحیوانات 

مــن  النسـیج بـدالً  ، كمــا اسـتخدم قـدماء المصــریینویعتبـر هـذا أول تشـكیل للمالبــس عرفتـه البشـریة 
وســاعدهم علــى  ، مهم بأشــكال مختلفــةیقومــون بلــف القمــاش حــول أجســاجلــود الحیوانــات فأصــبحوا 

 )بین الخشـونة والنعومـة والشـفافیة (  ذلك صنعهم ألنواع كثیرة من المنسوجات الكتانیة التي تتنوع

Chapman  1984 , 58  ، ن تشـكیل أ كمـا،  مالبسـهم  طابعـًا ممیـزًا فـي التشـكیلممـا أعطـي
وقتنـــا الحاضـــر فـــي شـــكل الســـاري المـــرأة المصـــریة القدیمـــة لـــبعض مالبســـها مـــازال موجـــودًا حتـــى 

ویتضــح أســلوب التشــكیل علــى المانیكــان أیضــًا فــي المالبــس الیونانیــة . الهنــدي والثــوب الســوداني 
حیــث تظهـر براعــة الفــرد  ، المالبـس   الرتــداء اً ویعتبــر التشـكیل بالنســبة للیونـانیین أســلوب، القدیمـة 

تتمیــز بالطیــات  ملبســیة ى قطعــة فنیــةوقدرتــه علــى تحویــل القطعتــین المســتطیلتین مــن القمــاش إلــ
ولـم یكـن  ، هـي الزینـة األساسـیة فـي الـرداء الیونـانيوالتـي  ، والثنیات الرشیقة الناتجة عـن التشـكیل

ألن المالبـس الرومانیـة ، من السهل تمییز المالبس الرومانیة عن اإلغریقیة للتشابه الشدید بینهمـا 
فأصـــبحت قطعـــة القمـــاش التـــي یـــتم بهـــا  ، الیونانیـــة  قـــد أخـــذت ســـمة التشـــكیل امتـــدادًا للمالبـــس 

،  ٢٠٠١( شــكري  فــرد ثــالث مــرات كمــا فــي زي التوجــةیســاوي طــول ال االتشــكیل مســتطیلة وطولهــ
٣٥  (.  
  التشكیل بعد ظهور المانیكان .  -٢-٤

ظهـرت الباترونـات الفرنسـیة حیـث صنع المانیكان بتطورات عدیدة في القرن السـابع عشـر مر      
مصــممة علــى نــت هــذه األشــكال األنثویــة وكا، أوربــا كلهــا بواســطة عــرائس الموضــة  وانتشــرت فــي

لباسـها أحـدث الموضـات  بواسـطة خیـاطي الموضـة  ٕ مقاییس البالغین ویتم عمل قصات شعر لهـا وا
 Dummy" "             أول مانیكـانصـناعة  تتمـوفـي نهایـة القـرن السـابع  ، الباریسیین الكبار

، وقـد بـدأ إنتـاج المالبـس الجـاهزة فـي القـرن التاسـع عشـر ، من الخشـب  عصن، و ) م ١٨٤١(عام 
ال بعض المالبس التي ال تحتـاج إلـى كثیـر البس جاهزة في القرن الثامن عشر إكن هناك مإذ لم ت

أما المالبـس الخارجیـة فلـم تصـنع إال عنـدما انتشـرت الموضـة  ،من الضبط مثل المالبس الداخلیة 
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وقـد  ، بـس ترحیبـًا عنـد الطبقـات العلیـا واألغنیـاء مـن المجتمـع فـي ذلـك الوقـتولم تجـد هـذه المال، 
حتـى تمكـنهم مـن  ،  لهـذه الطبقـة مالبـس مختلفـة سـواء فـي التصـمیم أو فـي التصـنیع األمـر تطلب

ولهـــذا لجـــأ كثیـــر مـــن الخیـــاطین ذوى المهـــارات العالیـــة إلـــى ، التعبیـــر عـــن ثـــرائهم وتفـــاخرهم بهـــا 
وبـدأ ، وانتشـرت بصـورة واضـحة ، مقاس عمالئهـم  ات تصنع بأحجام تطابقمانیكان الحصول على

علـى المانیكـان وهـذا مـا  المالبـس    الخیـاطون بضـبط  بـذلك لـم یكتـفو ، تصنیعها فردیـًا للعمـالء 
یمكن أن نطلق علیة بدایة ظهور األسلوب الذي یسمى التشكیل الفرنسـي وفـي النصـف الثـاني مـن 

وبـــالطبع كانــــت هــــذه  أو العمیــــل مانیكــــان یطـــابق قیاســــات العمیلـــة صـــنعتــــم القـــرن التاســــع عشـــر 
 فـي القـرن العشـرین أصـبح معروفـًا بأسـلوب التشـكیل علـى المانیكـان (و  ، الطریقة مرتفعـة التكـالیف
Stanly 1991 , 38  () ع مـن و صـنمعـرائس الموضـة وأول مانیكـان وضـح ) ت ٩ والصـورة رقـم
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  . التشكیل بعد ظهور الباترون المسطح واستخدامه في مجال إنتاج المالبس -٣-٤
فـي منتصـف القـرن التاســع عشـر اكتشـف صـانعو األزیــاء أن أسـلوب إنتـاج المالبـس المحبكــة      

ق الباترونـات المســطحة یتطلــب ضـبطًا وتعــدیًال كثیــرًا التـي كانــت موضـة فــي ذلــك الوقـت عــن طریــ
كمـا أنـه ال یعطـي حریـة ، ممـا یسـتغرق جهـدًا ووقتـًا طـویًال ، أو الشخص كي یطابق جسم العمیلة 

" تشـكیل  الـزياء األسلوب الكالسـیكي لعمـل األزی ، لذلك طور صانعو التصمیم واالبتكار والمرونة
ى المانیكـــان ذي م یمكـــن بواســـطته تشـــكیل القمـــاش علـــإلـــى أســـلوب تصـــمی القمـــاش علـــى الجســـم "

ومـــن هنـــا بـــدأ اســتخدام التشـــكیل علـــى المانیكـــان بصـــورة عامـــة وواســـعة  . مطـــابق للجســـمالحجــم ال
وفـــي بدایـــة النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع عشـــر ســـنة . بهـــدف تصـــمیم أو إنتـــاج الباترونـــات 

ة الحیاكـــ " ثـــم ظهـــرت ، والماكینـــات  بـــدأ التقـــدم الصـــناعي والتطـــور فـــي صـــنع اآلالت ) م١٨٥١(
وهـو الفـن الراقـي للحیاكـة ، على ید تشارلز فریدریك وورث اإلنجلیـزي  "  Haut Couture الراقیة 

نتـاج للمالبـس إسـلوب وأل ، Shaeffer  2001 , 13 )والجـودة فـي التقنیـة ( الـذي یتضـمن الثـراء 
ٕ عناصره األساسیة الفردیة أیضًا  والمهـارة العالیـة فـي التنفیـذ باسـتخدام ، لجودة وا، لهام المصمم ، وا

فیختــار الشــخص ، وهــي تعنــي التصــمیم والحیاكــة التــي تنفــذ خصیصــًا لشــخص معــین  ، األقمشــة
 اً التصمیم من بیت األزیاء فیتم أخذ مقاساته بدقة ویبدأ العمل في الملبس الـذي یسـتغرق عـادة عـدد

راء بــروفتین أو ثــالث بروفــات وفــي النهایــة جــع یــتم خاللــه ضــبط الملــبس مــن خــالل إمــن األســابی
لراقیـة وعرفـت الحیاكـة ا، جمـال وجـودة التنفیـذ و  ،الضـبط و  ،ینتج ملبس متمیز من حیـث التصـمیم 

(  وهـو أســلوب الحیاكـة الدقیقــة المتقنـة للموضــة العالمیــة، مـن الجــودة  بأنهـا الحیاكــة بمسـتوى عــال
  ) .   ١٦٤،  ٢٠٠٢حسین 

 
  ة والتشكیل على المانیكانتاریخ الحیاكة الراقی

 History of Haute Couture and Draping on the Dress -  Form 
 " Rose  Bartinروز بــارتن  وأول مــن عمــل بهــا كانــت "، فــي فرنســا  بــدأت الحیاكــة الراقیــة      

وبعــــد تنحــــي ، باســــم وزیــــرة الموضــــة  والتــــي لقبــــت رســــمیاً ، خیاطــــة اإلمبراطــــورة مــــارى أنطوانیــــت 
وبـــدأ حكـــم ، ذلـــك نهایـــة النظـــام الملكـــي فـــي فرنســـا  تلـــياطـــور نـــابلیون الثالـــث عـــن العـــرش بر اإلم

رسـوا الحیاكـة الراقیـة ور قـوى مبدعـة مـن المصـممین الـذین أالموضة الفرنسیة للعالم مـن خـالل ظهـ
ـــذین لـــم یتوقفـــوا عنـــد هـــذا ، والموضـــة  بإنتـــاج أعمـــال  الحـــد بـــل أصـــبحوا رجـــال أعمـــال یقومـــونوال

ممـا جعـل  ، قویة من حیث جمال الحیاكات والتصـمیمات والتشـكیالت وأیضـًا التسـویقتصمیمات و 
 , Brown 1952(  مـن الموضـة تجـارة كبیـرة تعتمـد علیهـا اقتصـادیًا بعــض الـدول المنتجـة لهـا

114 ( .  
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       فــي و ،   Charles & Worth "شــارل وورث اقیــة الحدیثــة ابتــدعها اإلنجلیــزي "والحیاكــة الر  
ألنـه  ورث مشغوًال بوضـع الخیاطـة الباریسـیة كان حیث م اختراع ماكینة الخیاطة ت) م ١٨٥٤ (عام

أول  مــن تفهــم العالقــة بــین القمــاش وأیضــًا ، أول مصــمم مــاهر تحمــل تصــمیماته عالمــة تجاریــة 
تقنیــات  ىحــد، وأول مــن اســتخدم إالتجاهــات النســیج  وبــدأ قــص أجــزاء المالبــس تبعــاً ، والتصــمیم 
أو ، أو اللـون ، فأنتج من التصمیم الواحد عدة تصـمیمات قـد تختلـف فـي القمـاش  ، كبیراإلنتاج ال

 اً كبیـر  اً كانـت بالنسـبة لـه انتصـار و ومن التغیرات التـي قـام بهـا وورث . في بعض التفاصیل الصغیرة 
أنه عمل على تغییر شكل الجونلة من تلك المبـالغ فـي حجمهـا إلـى الجونلـة ذات االتسـاع المعتـدل 

بــول  "م ) قــام  ١٩٠٧(عــام وفــي ، ورث مــن البیــوت المعاصــرة فــي الوقــت الحــالي ویعتبــر بیــت ، 
 Straight Silhoutte المسـتقیم         السـلویت  " لشـكلموضـة م یقـدبت " Paul Poiret بواریـة

وتعـــد ، الحیاكــة الراقیـــة تتـــوارى وأصـــبحت ، والــذي اســـتمر فتـــرة  طویلـــة  عبــر القـــرن العشـــرین ، " 
)  م١٩٢٠(عــام  ت المنفــذة یــدویًا وفــي األزیــاء عبــارة عــن مصــانع صــغیرة تتمیــز بالتصــمیمابیــوت 

كوكـو شـانیل  "مثـل صفة الشعبیة وسیطرت علـى اتجـاه الموضـة  واتخذتظهرت الموضة الشبابیة 
Coco Chanel  " ، " جـــان بـــاتوJean Patou " وطـــو ّ  أزیـــاء عمیالتهـــا الثریـــاتشـــانیل  رت◌

 ١٣٤،  ٢٠٠٣عبـد القـادر وآخـرون  ( األقمشـة السـاتان والـدانتیلفسـاتین ذات یرتدین ال ِّالتي كنال
ــــى م ١٩٢٩( عــــام وفــــي  ) . ) رفعــــت الوالیــــات المتحــــدة األمریكیــــة قیمــــة الضــــرائب المســــتحقة عل

وكــذلك الباترونــات المنتجــة مــن بیــوت األزیــاء إلــى أعلــى ، اســتیراد التصــمیمات الخاصــة بالحیاكــة 
 م١٩٣٠(عـام وفـي ، كومـة األمریكیـة باالسـتیراد وجود تصـریح مـن الحباإلضافة إلى ، % ٩٠من 

ابتكـــرت و  " Elsa Schiaparelliالزاشـــیبارلي  ظهـــرت المصـــممة االیطالیـــة "ف) تغیــرت الموضـــة 
، وهــي أول مــن أدخلــت الطباعــة علــى المالبــس  ، مركبــة أطلــق علیهــا ألــوان الــذوق والشـیاكة اً ألوانـ

وألهمهـــا شـــكل  عضـــالت الجســـم تصـــمیم ، لمالبـــس الســـهرة  بدلـــةثـــم ابتكـــرت تصـــمیم البنطلـــون وال
نتــاج المالبــس ٕ وهــذا ،  یشــبه الصــندوقفیهــا شــكل الســلویت والتــي كــان ، ذات األكتــاف العریضــة  وا

د )  حیـث أغلقـت أعـدا م١٩٤٠ (عـام) إلـى أخـر  م١٩٣٣(عـام الشـكل سـیطر علـى الموضـة مـن 
وطوكیـو نیویـورك ، و  ، یطالیـا إ غیـرهم فـيآخـرون  بینمـا ظهـر، لفرنسـیة أبوابهـا من بیوت األزیاء ا

وصــمم العــرض  ، الموضــة والفــن ت حیــث تطــور مدریــد و ،  هــونج كــونج و  ،مــونتلایر و  كالیفورنیــا،، و 
بوصــة مصــنوعة  ٢٤التصــمیمات علــى عــرائس طولهــا  تعرضــو  ، وتــم ابتكــاره فــي شــكل مصــغر

وارتـدت أزیـاء مـن أكبـر ، جمیلـة ولهـا تصـفیفات شـعر ، ورأسها مشكل من الصلصال ، من السلك 
 "ظهـــر  )م ١٩٤٧(عـــام وفـــي ) ،  Bensussen  1989 , 48(  بیــوت األزیـــاء فـــي فرنســا

مثــل الــذي اكتســبه ولــم یــذكر التــاریخ أي نجــاح للمصــممین  " Christian Diorكریســتیان دیــور 
تطلبــت ، و  " New Lookالمظهــر الجدیــد  بالـــ " وعــرف، العــرض األول فــي هــذا  دیــور لمالبســه
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 اً ولــــم یكــــن متاحــــ ، كثیــــرةوكمیــــات أقمشــــة  اً أنواعــــظهــــر الجدیــــد مــــن النســــاء لمجاراتهــــا موضــــة الم
فــأدى ذلــك إلــى ظهــور ، تلــك األقمشــة وخاصــة بعــد الخــروج مــن الحــرب كــل لألشــخاص العــادیین 

أقمشة صناعیة تشبه تلك الطبیعیة وبأسعار أرخص تمكن كل شخص مـن اقتنائهـا لتنفیـذ المالبـس 
كـذلك صـارت مالبـس السـهرة ذات و  ، ) Long 1998 , 192( تمشى مع الموضـة الجدیـدة التي ت

ـــثمن ، فصـــار  أخـــرى أهمیـــة مـــرة فتـــا المطـــرزة امثـــل الت، ت تصـــنع مـــن الخامـــات الثمینـــة الغالیـــة ال
وكانــت  ، الكوكتیــل ًا مــن المالبــس أطلــق علیــهجدیــد اً وطــراز  اً جدیــد اً وقــد أوجــد دیــور نوعــ، بالــذهب 

مثیــرة  ، فقــد جعــل الموضــة، وظــل دیــور ملــك الموضــة ، أكثــر مــن مالبــس الســهرة بشــكل  ترتــدى
بعــد هــذه الثــورة الكبیــرة التــي و .  ) ١٥٤ ، ٢٠٠٢حســین   (الحیویــة والنشــاط  ومتغیــرة وأعــاد إلیهــا

 م١٩٥٠(عـام واعد األساسیة للموضـة قبـل بدایـة فجرها في عالم الحیاكة الراقیة واألزیاء بوضع الق
، لـه شـكل كـروي  اً فخمـ اً ملبسـ " Balmain  Pierreبییـر بالمـان "حیاكة الراقیة فـابتكرت ال) ازدهر 
 ( عــاموفــي بدایــة ، مــن األلــوان الباســتیل فســتان زفــاف "   Jacques Fathجــاكوز فــاث  "وأنــتج 
 والعالمــــة الممیــــزة لتصــــمیمات ، لضــــبط ) كــــان الشــــكل الخــــارجي للملــــبس غیــــر كامــــل ا م١٩٥٠

والتــي تتصــف باالتســاع وبعــدها عــن شــكل "   Cristobal Balenciagaجا كریســتوبل باالنســیا"
فـــي ابتكـــار  ن هـــذه التصـــمیمات أســـتمر باالنســـیابیةمـــ النـــاس بعـــض، وبـــالرغم مـــن ســـخریة الجســم 
مــن المصــممین  ) عــرض كثیــر م١٩٥٠(عــام وفــي منتصــف . ات بشــكل ثــوري للمالبــس الموضــ

  إیــف ســان لــوران ومــن أشــهرهم  تصــمیم "، ذه التصــمیمات تصــمیماتهم التــي نجحــت مــن وســط هــ
Yve Sanint Laurent "  ن فســتان الشــكل الخــارجي لــه شــكل أشــهر تصــمیماته عبــارة عــوكــان

وبعـــد أن انتهـــى ، )  م١٩٥٨ (عـــامزیـــاء دیـــور صـــممه ألول مجموعاتـــه فـــي بیـــت أ شـــبه منحـــرف
فــي الخامــات وتطــور الموضــة ولكــن نجــح هــذا الشــكل مــرة أخــرى وواكبــه تقــدم ، الشــكل المنســدل 

) م١٩٦٠(عـــام وفـــي منتصـــف . علـــى الحیاكـــة الراقیـــة الـــذي كـــان لـــه تـــأثیر ســـلبي  والمنســـوجات
وأصــبحت ، وزال الشــكل المحبــك للمالبــس ، ظهــرت حركــة الهیبیــز والمالبــس الواســعة الفضفاضــة 

الموضـة التـي تخـرج مـن بـاریس إلـى بـالد العــالم لهـا صـفة البسـاطة حتـى یمكـن إنتاجهـا بمســتویات 
 ض المالبـس الجـاهزة الفـاخرة وكـان "وبدأت بیـوت األزیـاء الراقیـة فـي عـر  ، عددة وأسعار متفاوتةمت

) أصـــبحت م ١٩٧٥ ( عـــاموبحلـــول ، " هـــو أول مـــن قـــام بـــذلك  Pierre Cardinبییـــر كـــاردان 
ولســوء الحــظ فــإن نجــاح هــذه النوعیــة مــن ، المالبــس الجــاهزة الفــاخرة هــي أهــم منتجــات المالبــس 

وتعـد الیـوم الجـوهرة النفیثـة فـي تـاج ، فـاخرة جـاءت علـى حسـاب أسـلوب الحیاكـة الراقیـة المالبـس ال
میـزة مـن سـیدات ویعتبر أسلوب الحیاكة الراقیة اآلن مـن األسـالیب التـي تسـتخدم لفئـة مت، الموضة 

ّ المجتمع الالتي یقد   , Shaeffer  2001 ( قـي فـي األزیـاء ن هذا النـوع مـن الفـن والجمـال والر ر ◌

33(.  
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  Modelling Understanding ofمفهوم التشكیل  

یتناســب مـــع شـــكل ي إلـــى منــتج أو بـــاترون للمنــتج الملبســـالقمــاش التشــكیل یعنـــي فــن تحـــویر      
ــــى  Drapeوالتشــــكیل لــــه .  ســــم المــــراد عمــــل القطعــــة الملبســــیةالج ــــارة عــــن مقــــدرة القمــــاش عل عب

جعـــدات أو ثنیـــات غیـــر ن ظهـــور تاالنســـدال فـــي طیـــات ناعمـــة لیلتـــف ویتحـــرك حـــول الجســـم بـــدو 
هـــو ، و ل القمـــاش علـــى الجســـم بـــدءًا مـــن خـــط الكتـــف حتـــى خـــط الـــذیل وقـــد ینســـد، مرغـــوب فیهـــا 

ویســـتخدم فـــي ، األســـلوب المتبـــع فـــي تطویـــع القمـــاش علـــى المانیكـــان أو الجســـم البشـــري مباشـــرة 
طرق التصـــــمیم أو للحصـــــول علـــــى النمـــــاذج أو فـــــي تعـــــدیل ومطابقـــــة النمـــــاذج التـــــي صـــــنعت بـــــال

لمـــام كامــــل  قتـــرن بأســـلوب الحیاكـــة الراقیــــة ألنـــه یحتـــاج إلـــى قــــدرة ومهـــارة عالیـــة، واالمســـطحة  ٕ وا
    .)  ٤٣ ، ٢٠٠١( شكري  باألقمشة وخصائصها 

  
  متطلبات عملیة التشكیل والتصمیم على المانیكان .

Requirements of Operation Modelling and Design on Dress - 
Form                                                                                                

أثنـاء عملیـة التشـكیل حتـى نحصـل علـى نتیجـة جیـدة للتشـكیل فـي یجـب أن تراعـى عـدة نقـاط      
  ومن هذه النقاط ما یلي : 

أهمهـــا ، و لعوامـــل الضـــبط والمطابقـــة التـــي یجـــب أن تتـــوافر فـــي أي طـــراز  فهـــم الكامـــل ال - ١
كمــــا أن عملیــــة  ، واالنســــدال ،واالتــــزان  ي ،مقــــدار الراحــــة الالزمــــة للــــز ج ، و اتجــــاه النســــی

التشــكیل مــزج وارتبــاط بــین التصــمیم وأســالیب النمــاذج المســطحة وقصــها بجانــب الدراســة 
الوافیــة للحیاكــة وطــرق تركیــب المالبــس وكــذلك طــرق أخــذ قیاســات الجســم باإلضــافة إلــى 

 قمشة وأنواعها وخصائصها وتأثیراتها المختلفة . الدرایة الكاملة باأل

فـي إجـادة التصـمیمات المنفـذة  دور مهـم  في عملیة التصمیم والتشكیل لـهالمهارة اكتساب  - ٢
كــي یمكـــن لفنــان التشـــكیل الموهبـــة الفنیــة إلـــى جانــب التشــكیل هــو فـــي األســاس مهــارة ، و 

 یل التصمیم . استخدام هذا األسلوب بالحد األقصى من االستفادة عند تشك

أثنــــاء عملیــــة فــــي العمــــق و  والعــــرض ، بأبعــــاد الجســــم الثالثیــــة وهــــي الطــــول ،اإلحســــاس  - ٣
 ألن أسلوب التشكیل على المانیكان یعتمد أساسًا على األبعاد الثالثة للجسم. ، التشكیل 

اإللمـــام الكامـــل بالعناصـــر التـــي یبنـــى علیهـــا التصـــمیم الجیـــد وتطبیقاتهـــا بالنســـبة للموضـــة  - ٤
وهــي عناصــر ال ، ( القمــاش ) الخامــة و الشــكل ، و اللــون ، و الخــط ،  لعناصــرذه اوأهــم هــ
 وتؤخذ في االعتبار دفعة واحدة . ، تتجزأ 
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 ، فنــان التشــكیل علــى المانیكــان هــو الــذي یستكشــف مــن المجتمــع نغمــة إیقاعــه ومتطلباتــه - ٥
لقمـــاش ) وهـــو یمـــزج كـــل ذلـــك برغبتـــه الذاتیـــة وقدرتـــه الخاصـــة مســـتخدمًا مادتـــه الخـــام ( ا

 لیحقق من خاللها إنتاجه الفني بتلقائیة وأصالة في التعبیر . 

ویتــوفر ، فنــي مرهــف  القــائم بالتشــكیل أن یكــون لدیــه حــسإن مــن عوامــل نجــاح المصــمم  - ٦
وكـــذلك أســـس الضـــبط ، لدیـــه إدراك كـــاف للعالقـــة القائمـــة بـــین عناصـــر وأســـس التصـــمیم 

ة كبیــرة فــي عملیــات التصــمیم والتشــكیل یســاعد بدرجــألن تفهــم هــذه الجوانــب ، والمطابقــة 
 على المانیكان لمختلف أنواع األزیاء واألقمشة .  

 ، بالمصــمم إلــى تصــمیمات جیــدة وأفكــار جذابــة لخبــرة والثقــة بــالنفس هــي التــي تــؤديإن ا - ٧
فكثیر من المصممین یفضلون العمـل علـى نطـاق واسـع عـن طریـق التعامـل مـع أكثـر مـن 

كمــا أن ، ف الخامــات یــوحي للمصــمم بأفكــار خیالیــة جدیــدة فتولیــ ، خامــة فــي وقــت واحــد
هنـــاك خامــــات تجبــــر المصـــمم علــــى طریقــــة تشـــكیلها لمــــا تمتــــاز بـــه مــــن أشــــكال خاصــــة 

الخامـات وطـرق تشـكیلها ومعالجتهــا فعلـى المصـمم اإللمـام بكــل أنـواع ، وتطریـزات سـاحرة 
 ). ٤٨،  ٢٠٠١شكري ( 

  
 عناصر التشكیل والتصمیم على المانیكان.

Element Modelling and Design on Dress – Form   
 النقطة . - ١

 الخطوط. - ٢

 المساحات. - ٣

 الفراغات . - ٤

 الشكل . - ٥

 اللون. - ٦

 الخامات ومنها األقمشة . - ٧

  .  ملمس القماش - ٨
 اتجاه النسیج .  - ٩

 مقدار الراحة .  -١٠

 االنسدال . -١١

 كتلة وحجم المانیكان . -١٢
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مقــدار و ج ، اتجــاه النســیو مشــة ، األقالمســتخدمة فــي الدراســة الحالیــة ومــن أهــم العناصــر      
 لمتطلبــات عملیــات التصــمیم ة الجوانــب الرئیســوتفهــم ألهمیتهــا فــي تحدیــد االنســدال و الراحــة ، 

    التشكیل على المانیكان . و 
    Fabricsاألقمشة  -أ 

وط أو مخلــ، أو صــناعي  ، بعضــها طبیعــي ، مــن أنــواع مختلفــة مــن األلیــاف األقمشــةتصــنع      
طـــرق تبعـــًا لطبقـــًا لنـــوع األلیـــاف ونمـــر الخـــیط والتركیـــب البنـــائي للقمـــاش و األقمشـــة وتتحـــدد أنـــواع 

القمـاش  إضافة هذه األلیاف إلى بعضـها ، لـذلك فـإن الممارسـة العملیـة والتطبیقیـة ألسـالیب تشـكیل
، واالسـتفادة مـن علـى المصـمم أو القـائم بعملیـة التشـكیل اإللمـام بهـا  تخضع لقواعد ومعاییر یجـب

     . ) Armstong  2000 ,  73 (تشكیل تتفق مع خصائص القماش أسالیب
     The direction of Weavingاتجاه النسیج  -ب 

فــــي نســــج القمـــاش ، وتعــــرف الخطــــوط الطولیــــة والعرضـــیة  یقصـــد باتجــــاه النســـیج الخطــــوط      
ظــــم وتتمیــــز بــــالقوة فــــي مع، موازیــــة لحافــــة القمــــاش وهــــي البرســــل وتكــــون الطولیــــة باســــم الســــداء 

، ویعــرف  القمــاش شــدوتتمیــز بتحمــل قــوة ، تعــرف باللحمــة فأمــا الخطــوط العرضــیة  . المنســوجات
وتتمیــــز باالنســــدال فــــي تشــــكیل الــــدرابیهات ، بالضــــبط  º ٤٥اتجــــاه الــــورب بقــــص القمــــاش بزاویــــة 

بطریقــة ألنــه یـؤدي إلـى االنسـدال ، واتجـاه النسـیج مـن عناصــر الضـبط الجیـد للتصـمیم ، المختلفـة 
  ) .   ١٣٣،  ٢٠٠١( شكري ة صحیح

      Amount of Comfortمقدار الراحة  -ج 
مقــدار المســافة الزائــدة التــي تضــاف إلــى مقــاس الجســم عنــد تصــمیم وتشــكیل المالبــس ،  هــي     

ونــوع ،  وظیفتــهوتعتمــد كمیــة الراحــة فــي التصــمیم علــى ، وتلــك الزیــادة تفیــد راحــة التحــرك بســهولة 
وهـــي تعطـــي التصـــمیم درجـــة عالیــــة ، ، الرغبـــة الشخصـــیة  ىوعلـــ ،متماســـك  أخفیـــف أمالقمـــاش 

  ) .   Jaffe & Relis 1993 ,  69(  وانسیابیة ، وانسداالً 
     Drapeاالنسدال  -د 

حیـــث تتغیـــر ، تعتبـــر خاصـــیة االنســـدال مـــن أهـــم الخـــواص التـــي یجـــب توافرهـــا فـــي األقمشـــة      
القمـــاش علـــى المانیكـــان یجـــب أن یكـــون  عنـــد وضـــع، و تبعـــًا لـــألداء الـــوظیفي لالســـتخدام  هـــادرجت

صـــحیحة خالیـــة مـــن الشـــد ، كمـــا یتـــأثر االنســـدال باتجـــاه غیـــر بطریقـــة  مـــن التجعـــد اً خالیـــ منســـدالً 
  ) .  Picken  1957 , 82(   النسیج 

  
 أسس التشكیل والتصمیم على المانیكان.

Basics Modelling and Design on Dress – Form . 
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  :  لمستخدمة في الدراسة ا من أهم أسس التشكیل

  التناسب .  - ١
  .   التأكید - ٢
 اإلیقاع .  - ٣

 .  االتزان  - ٤

 السیطرة   - ٥

     Proportionالتناسب  -١

التصمیم في أي فرع مـن فـروع الفنـون التشـكیلیة هـو العمـل علـى الجمـع بـین عناصـر متعـددة      
لــف أو تتفــق الفراغــات وقــد تخت، لونــًا وشــكًال وملمســًا واتجاهــًا و  هــا حجمــًا أو مســاحة تختلــف أبعاد

، یكـون باعثـًا للملـل  الفاصلة بـین كـل منهـا لتجعـل مـن هـذه العناصـر تكوینـًا فنیـًا فیـه تنویـع كـي ال
ع بـین هـذه العناصــر وال شــك أن الجمـ ، ء علـى وحـدة الشـكلوبحیـث ال یتعـارض التنویـع مـع اإلبقــا

و مسـاحة هـذه العناصـر فـي أي دراسة للعالقات بین طـول وعـرض أ، یستلزم دراسة مبدئیة لنسبها 
أو العالقـــات بـــین الحجـــوم فـــي األجســـام ثالثیـــة األبعـــاد كمـــا فـــي فـــن ، المســـطحات ثنائیـــة األبعـــاد 
 إلیجـــادا كمـــا یتطلـــب دراســـة لنســـب المســـافات الفاصـــلة بـــین كـــل منهـــ، التشـــكیل علـــى المانیكـــان 

هـو عالقـة بـین ثالثـة أو سـب بینمـا التنا، هي عالقـة بـین شـیئین النسبة ف،  ةوجمیل ةإیقاعات مقبول
    .) Amaden 1996 , 85  (أكثر 

    Emphasisالتأكید  -٢
فیكـون هنـاك جـزء أكثـر أهمیـة ، هو تركیز االهتمام علـى جـزء أو منطقـة معینـة فـي التصـمیم      

تجـذب العـین أوًال  التـيفالعقدة في التصمیم تمثل النقطـة المركزیـة ، وملحوظ بدرجة أكبر من سواه 
وفـي ، وتعتبر جمیع أجزاء التصـمیم األخـرى تابعـة لمنطقـة التركیـز ، ها النظر ألول وهلة ویقع علی

  ( تبــدو رتیبــة ومملــة وال تجــذب النظــرحالــة عــدم وجــود أي مركــز اهتمــام فــإن المالبــس ســوف 

Narang  1981 , 78 (.  
      Rhythmاإلیقاع -٣

، ولـه  ویقصـد بـه تردیـد الـنغم وتكـراره، بـل وأسـاس الكـون نفسـه ، اإلیقاع أساس سائر الفنـون      
، ألنـه نمــط یتكـرر فــي ویعــد غایـة ال وســیلة ، المحــور الهـام  ألنـه يالفنــفــي العمـل أشـكال متنوعـة 

كـأن اإلحسـاس بـه ینسـجم ، ویؤكـد فیـه عنصـر ثـم یعقبـه سـكون ، ع فـي التصـمیم عدد من المواضـ
لفنون التشـكیلیة وفـي فـن التشـكیل علـى ویوجد في مختلف الفنون البصریة وا، مع الفطرة اإلنسانیة 

  .) Chapman 1984 , P.213  (باعتباره أحد الفنون التشكیلیة المانیكان 
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    Balance  االتزان -٤
ویعتبـــر وجــــود ، وعة هـــا الفنـــون المرئیـــة والمســـماألســـس الهامـــة التـــي تشــــترك فی االتـــزان مـــن     

فوجود تصمیم غیـر متـزن یجعـل مرتدیـه ، حة ألنه یولد الشعور بالرا، ضروریًا  االتزان في أي شئ
وهـو مـن الخصـائص األساسـیة التـي تلعـب دورًا هامـًا فـي جمالیـات التكـوین ، غیـر واثـق مـن نفسـه 

یتجــه نحــو تحقیــق االتــزان فــي تنظــیم عناصــر عملــه الفنــي ال ألنــه أســاس ، أو التصــمیم والمصــمم 
  .) Corbman 1985 , 91  (فحسب ولكن ألنه من أسس الحیاة  فني
      Domination السیطرة  - ٥

یجـــب أن یكـــون لكـــل تصـــمیم فنـــي محـــور أو شـــكل غالـــب أو فكـــرة ســـائدة یخضـــع لهـــا بـــاقي      
فیــه الســیادة أو  تنــرى التصــمیم قــد تحققــف، مثــل تشــكیل العقــدة بأنواعهــا ،  بطریقــة معینــةالتصــمیم 

إلـــى محـــور االرتكـــاز فـــي  ین تنجـــذبوالســـبب فـــي ذلـــك ألن العـــ، الســـیطرة بـــالتركیز علـــى العقـــدة 
  .   ) Tate & Edwards 1984 , 192التصمیم ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   Technique of Draping Skillتشكیل ال مهارات تقنیات -خامسًا 
    Simple Twist  تنفیذ تقنیة العقدة البسیطة -١-٥



 
٧٤

م بعملیــة التشــكیل علــى لقــائالتــي تعتمــد أساســًا علــى مهــارة اأحــد الفنــون التشــكیلیة الراقیــة هــي      
) أن العقــدة  Jaffe & Relis(  وتـرى كـل مـن، وتعتمـد علـى الحـس واإلبـداع الفنــي  ، المانیكـان
Twist  تتـــیح الفرصـــة إلبـــراز التـــواء قطعـــة القمـــاش عنـــد المركـــز بطریقـــة معینـــة هـــي عبـــارة عـــن

 لعقـــدة  ا تـــزاناو الســیطرة ، و إبــداعات أســـس التشـــكیل والتصــمیم علـــى المانیكـــان مــن حیـــث التأكیـــد ، 
كمـا هـو  و ،انتظام توزیع الكشكشة علـى جـانبي العقـدة البسـیطة و  التشكیل على المانیكان أثناءفي 

  .  ) ٢٢٧،  ٢٠٠٥( عبد الغفار ) ،  ٥ (موضح في الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  

   

  

  
   ) یوضح تنفیذ تقنیة العقدة البسیطة  ٥ –شكل  ( 

  
    طریقة تشكیل العقدة البسیطة : 

  البطانــة لقمــاش ضــبط اتجــاه النســیجالعقــدة البســیطة مــن حیــث تقنیــة ز القمــاش لتشــكیل یجهــ -١
Underlining "  "  التي تلي القماش األصلي مباشرةو .  

    .الحیاكة ذ ثم تنفالبطانة التي تناسب شكل تصمیم تقنیة العقدة  تجهز -٢
 تقنیـةلتشـكیل  مـرتین سـم  ٧٥× سـم  ٧٥قماش على شكل مربع طـول ضـلعیها الز قطعة تجه -٣

 .)  ٦كما هو موضح في الشكل رقم ( العقدة البسیطة 
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  ) العرضو في الطول سم ٧٥×سم ٧٥ وضح تجهیز قطعة القماش المربعةت ٦ –شكل  (

  
الـورب المثنـى علـى  ثم تقص على خـط، قطعة القماش المربعة على اتجاه الورب مرتین  تثنى -٤

 كمـا هـو موضـح فـي الشـكل رقـم (خـط فتحـة الرقبـة العنـق  مـن نقطـة المركـز لتنفیـذ سـم ٢٠ مسافة
٧  (.  
 

 
 
 

  
  
  
  

  

 
 
 
 

  

     
  )خط فتحة الرقبة  ذوقص خط ثني الورب لتنفی یوضح ثني قطعة القماش المربعة  ٧ - شكل  (
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الجـانبین علـى  ن كـالللخلـف مـ سـم ٢،٥سـم مسـافة  ٢٠علـى بعـد  تم قصه القماش الذي ثنيت -٥
 ، الخلــفو كــون وجهــة القمــاش فــي األمــام ، حیــث تثــم قلبهــا ب ، خــط الحیاكــة لفتحــة العنــق مــرتین

كمــا هــو  ، ق اســتخدام لــف القمــاش لتشــكیل التقنیــةیــوهــذه المیــزة تســاعد عنــد تنفیــذ التقنیــة عــن طر 
 ) . ٨ موضح في الشكل رقم (

 
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

  
  

  
  ) لتنفیذ فتحة الرقبة سم للخلف  ٢,٥سم مسافة  ٢٠بعد  یوضح القص على ٨ –( شكل 

  
خـط الـورب فـي مركـز المربـع ثـم كشكشـة  علـى طـول السـراجة البسـیطة عمـل خطـان مـن غـرزةی -٦

وهـذا ألنهـا مبطنـة مـن ، هذه المساحة ویتم لف القماش بحیث یكون وجه القماش في كال الجانبین 
 )  ٩ ، كمـا هـو موضـح فـي الشـكل رقـم ( ركـز الصـدرنفس القماش مع وجود العقدة الملفوفـة فـي م

  .  
  

  

  
  )یوضح تشكیل العقدة البسیطة ٩ - شكل (
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ل القمـــاش علـــى جســـم المانیكـــان بحیـــث یثبـــت مركـــز العقـــدة علـــى خـــط نصـــف المانیكـــان یشـــك -٧
 :حســب موقعهـــا فـــي التصــمیم بحیـــث تأخـــذ شـــكل الكشكشــة حـــول مركـــز العقــدة مـــن كـــال الجـــانبین

وتحــدد عالمـات الحیاكــة لكــل مــن ، ثــم یـتم تثبیــت فتحــة العنــق عنـد خــط الكتــف ، ألیســر األیمـن وا
ویـتم  ، مـع تـرك مقـدار القـص والحیاكـة، خـط الوسـط و خط الكتف وحردة اإلبط خط حیاكة الجنـب 

 ) .   Jaffe & Relis 1993 , 67( ابیس مع أخذ العالمات ثم حیاكتهاتنفیذ القطعة بالدب

  
   Twist Zلعقدة المركبة تنفیذ تقنیة ا -٢-٥

تشـع  بحیـث علـى شـكل العـروة عبـارة عـن التـواء القمـاش وتشـكیله Twist Z ""تعـرف العقـدة      
وتــداخل قطعتــین مــن  ، تكــون علــى شــكل انســیابي  وكســرات صــغیرة مــن نفــس القمــاش منهــا ثنایــا

هـذا المركـز فیـتم  فـيكبـر العـین بدرجـة أ ویـتم تركیـز،  القماش ومكان التداخل یسمى بمركز العقـدة
مناســبة  عــن طریــقق أســس التشــكیل والتصــمیم علــى المانیكــان مــن حیــث التركیــز والســیطرة یــتحق

  (  ، )١٠موضــــح فــــي الشـــــكل رقــــم (وكمــــا هــــو ، ركبـــــة المتشــــكیل كمیــــة الكشكشــــة للعقــــدة 

Silberberg and Shoben 1992 , 15( .  
  

  

 
  ) ة المركبة تنفیذ تقنیة العقد ١٠ -( شكل                   

  
  طریقة تشكیل العقدة المركبة .

قمـــاش البطانـــة  ( ضـــبط اتجـــاه النســـیج مراعیـــًا العقـــدة المركبـــة ، تقنیـــة القمـــاش لتشـــكیل یجهــز  -١
Underlining  التي تلي القماش األصلي مباشرة و (  .  

  ذ البطانة التي تناسب شكل تصمیم تقنیة العقدة المركبة .تنف -٢
 



 
٧٨

 ٩١           أبعـاده مربـعلـى شـكل عاألصلي والمستخدم لتشكیل التقنیة  تجهیز قطعة قماش -٣
  )  .   ١١ كما هو موضح في الشكل رقم (، سم  ٩١ ×

 
  
  
  
 
 
  
  

 
 
 
 

  
  

  
  ) في العرض سم ٩١×الطول في سم٩١ المربعةتجهیز قطعة القماش یوضح  ١١ -شكل (           

  
 المربـعقطـر ، وهـو یتم القص عند مكان الثني و لث لتأخذ شكل مثالمربعة قطعة القماش  تثنى -٤
  ) .١٢كما هو موضح في الشكل رقم (، البرسل في ضلعي المثلث یكون أن  ةمع مراعا ،
   

  
  
  
  
  
  

   
  )الورب لتشكیل التقنیة  عة وقص خطثني قطعة القماش المرب ١٢- شكل (

  
  
  
  

      
  



 
٧٩

      وفـــي، ( أ ، ب )   نضـــع نقطتـــینف ، قطعـــة القمـــاش المثلثـــة مـــرة أخـــرى مـــن المنتصـــف تثنـــى -٥
ســم  ٤فــي منتصــف المســافة بــین ( أ ، ب ) نأخــذ مســافة ، منتصــف المســافة نضــع نقطــة ( ج ) 

 )  .   ١٣ كما هو موضح في الشكل رقم (،  ( ج ) ألعلى ونضع نقطة ( د ) من نقطة
 

                     
  
  

  

 
 
 

  

 
 
 

  

  
  

  
  

 
 
 

  
  

  )لتحدید قوس القصوضح طریقة ثني القماش ی ١٣ - ( شكل
  
  
وطــول نصــف قطــره (ب د ) یقطــع المســتقیم (ب ج)  فــي نقطــة ( ب ) مــن مركــز رسـم قوســًا ن -٦

  )  . ١٤كما هو موضح في الشكل رقم (  ،المقدار قص هذا، ثم ن( هـ ) 
    
 

  
  
  

  
   )یوضح طریقة قص القوس لتنفیذ تشكیل تقنیة العقدة المركبة  ١٤- شكل (

  
  
  
  
  

  

  



 
٨٠

 كمـا هـو، سـم علـى خـط الـورب  ٢,٥مقـدار  قص علـى خـط الـورب ویـتم ثنـيفرد القماش ثم یی -٧
  ). ١٥ موضح في الشكل رقم (

 
 
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  یوضح طریقة فرد القماش بعد قص القوس لیتم تنفیذ الثني على خط الورب) ١٥ –شكل  (

  
 سل ألعلى وظهر القمـاش فـي الواجهـةیلف القماش بحیث تصبح الحافة الخارجیة ألسفل والبر  -٨

  ) . ١٦(  كما هو موضح في الشكل رقم
 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  یوضح طریقة لف القماش لتشكیل تقنیة العقدة المركبة ) ١٦ - شكل (

  
  



 
٨١

مقــدار كشكشــة ، عقــدة الســراجة عنــد مركــز ال لقمــاش بالیــد بعــد عمــل خطــین مــن غــرزةیمســك ا -٩
  ). ١٧ ل رقم (كما هو موضح في الشك ، من نفس القماش
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

  

  یوضح طریقة مسك القماش بالید لتشكیل تقنیة العقدة المركبة ) ١٧ –شكل  (
 

بالیـد الیمنـى عـن طریـق لـف القمـاش الـذي بالیـد الیسـرى مـع تـم تشـكیلة  وضع القماش الـذيی -١٠
  الثنایا والكسرات الصغیرة عند مركز العقدة منتظمة . تكون التأكید أن 

أي أن  ، لف القماش مرة أخرى بحیث یحدث انعكاس بـین الجانـب األیمـن والجانـب األیسـری -١١
العلیــا تصــبح  یســرأي أن قمــة األ، والعكــس  ســفلالعلیــا تصــبح فــي الجانــب األیمــن األ یمــنقمــة األ

 ) .   ١٨ كما هو موضح في الشكل رقم ( ، سفللجانب األیسر األفي ا

  
     

  
 

  
  
  
  
  

  
 ) على المانیكان یوضح تنفیذ تشكیل تقنیة العقدة المركبة ١٨ - ( شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  



 
٨٢

ثبــت مركــز العقــدة علــى خــط نصــف المانیكــان القمــاش علــى جســم المانیكــان بحیــث ی لیشــك -١٢
قمـاش الجهــة الیمنـى علــى الجانــب األیمـن للمانیكــان وقمــاش ویثبــت ، حسـب موقعهــا فـي التصــمیم 

عالمــات الحیاكــة لكــل مــن خــط یل األمـام وتحدیــد ویــتم تشــك ، ألیســرلیســرى علــى الجانــب ااالجهـة 
 ، یاكــةمــع تــرك مقــدار القــص والح، خــط الوســط ، و خــط حیاكــة الجنــب ، و وحــردة اإلبــط ، الكتــف 

 (    كمـا هـو موضـح فـي الشـكل رقـم  ، مع أخذ العالمات ثم حیاكتها ویتم تنفیذ القطعة بالدبابیس
١٩ (  ،( Siberberg & Shoben 1992 , 15-16-17) .  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  یوضح تحدید عالمات الحیاكة لتنفیذ تقنیة العقدة المركبة ) ١٩ - شكل  (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  
  
  
  
  
  
  



 
٨٣

  Drape  Ordinaryالعادي  تقنیة الدرابیه تنفیذ -٣-٥
 ،عبــارة عـن تطویــع القمـاش علــى جسـم المانیكــان لتشـكیل الثنایــا أو الكســرات Drape الدرابیـه     

مـــع تحقیـــق مهـــارة أســـس التشـــكیل علـــى لیســـاعد علـــى عمـــل الكســـرات  اً اش وربـــویكـــون اتجـــاه القمـــ
العـادي  الدرابیـهومناسـبة تشـكیل كمیـة المانیكان من حیث االتزان في كال الجانبین من خط الكتف 

 , Armstrong  2000(،  )٢٠فـي الشـكل رقـم ( كما هـو موضـحو ،بالنسبة على جسم المانیكان 

242  ( .  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  العادي ) یذ تقنیة الدرابیهیوضح تنف ٢٠ - شكل (
  العادي :  طریقة تشكیل الدرابیه

التــي  Underliningضــبط اتجــاه النســیج ( قمــاش البطانــة ثــم ز القمــاش لتشــكیل التقنیــة یجهــ -١
  .  ) الدرابیه العادي  تقنیةالقماش األصلي لتنفیذ و ألصلي مباشرة تلي القماش ا

  العادي . شكل تصمیم تقنیة الدرابیه ي تناسبذ البطانة التتنف -٢
قمـــاش الـــورب یعطـــي  ألن ســـم ١٠٠×  ١٠٠ علـــى شـــكل مربـــع أبعـــادهالقمـــاش ز قطعـــة جهـــت -٣

 ) ٢١ كما هو موضح في الشكل رقم (، أثناء التشكیل في مرونة 
 

 
 
  
  
  
  

  سم في الطول والعرض )١٠٠×سم ١٠٠یوضح تجهیز قطعة القماش المربعة  ٢١- شكل (
  
  



 
٨٤

  لقماش بحیث یكون اتجاه خط نصف األمام على اتجاه ورب القماش . ا ثنيی -٣
ط الكتــف ویثبـــت مــن بدایـــة خــط نصــف األمـــام وبانســیابیة إلــى أعلــى عنـــد خــ ل الدرابیــهتشــكی -٤

ویة بـین كـل بحیـث تكـون المسـافة متسـا، على الكتـف بالـدبابیس  مقدار عمق الدرابیه كسرة الدرابیه
 .   ) ٢٢ وضح في الشكل رقم (كما هو م، واحدة والتي تلیها 

  
  
 

  
  
  
 

  
  

 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

  

  العادي على المانیكان ) یوضح طریقة تشكیل الدرابیه ٢٢ - شكل (
خـــذ مقـــدار مـــن ثـــم یؤ  ، ن ویـــتم التثبیـــت عنـــد خـــط النصــفالقمـــاش علـــى جســـم المانیكــا یشــكل -٥
خــط النصــف  ضــًا عنـددبـوس مــن أعلـى خــط الكتـف وأی ضــعمـاش وهــو مقـدار ارتفــاع الدرابیـه یو الق

  تمامًا .  لتحدید وتثبیت الدرابیه
 یــهعمــل الثنایــا التــي تلیهــا بــنفس الطریقــة الســابقة بشــرط أن تكــون كمیــة القمــاش وارتفــاع الدرابت -٦

 ).   ٢٣ كما هو موضح في الشكل رقم ( ، متساویین وعلى مسافات منتظمة
 

 
 
 
 
  
  

  
  

 )العادي بالدبابیس على المانیكان  هیوضح طریقة تثبیت الدرابی ٢٣ - شكل (

  
  
  
  
  
  
  



 
٨٥

خــذ عالمــات الــدرابیهات جیــدًا عنــد كــل مــن خــط نصــف األمــام وخــط الكتــف وحــردة اإلبــط ؤ ت -٧
ویـتم تنفیـذ القطعـة بالـدبابیس ، مـع تـرك مقـدار القـص والحیاكـة ، خـط الوسـط و خط حیاكة الجنب و 

  .) ( Armstrong 2000 , P.242-243 م حیاكتها مع أخذ العالمات ث
  
   Radial Drapeالشعاعي  تقنیة الدرابیهتنفیذ  -٤-٥

عبــارة عـــن تشـــكیل القمـــاش علـــى  Radial Drapeالشـــعاعي  الباحثـــة أن الدرابیـــه عریــفت     
الثنایــا والكســرات الصــغیرة مــن لیســاعد علــى تشــكیل  اً ویكــون اتجــاه القمــاش وربــ ، المانیكــان مباشــرة

لـى المانیكـان مـن حیـث التناسـب فـي توزیـع الكسـرات مع تطبیق أسس التشـكیل ع ، ب األیسرالجان
    ). ٢٤ كما هو موضح في الشكل رقم (و ،  المشعة من الجنب

  
    
  
  
  
  

 
  ) على المانیكان الشعاعي یوضح تنفیذ تقنیة الدرابیه ٢٤ - شكل  (

  الشعاعي :  طریقة تشكیل الدرابیه
التــي  Underlining( قمــاش البطانــة  ضــبط اتجــاه النســیجز القمــاش لتشــكیل التقنیــة ثــم یجهــ -١

  .)  القماش األصلي لتنفیذ التقنیةو تلي القماش األصلي مباشرة 
  الشعاعي . ي تناسب شكل تصمیم تقنیة الدرابیهذ البطانة التتنف -٢
 قمـــاش الـــورب یعطـــي ألن ســـم ١٠٠×  ١٠٠تجهیـــز قطعـــة قمـــاش علـــى شـــكل مربـــع أبعـــادة -٣
  مرونة أثناء التشكیل .ال
  باستخدام الدبابیس .  ، ویثبت الدرابیه الشعاعي في الجانب األیسر ل الدرابیهیتشك -٤
، وأخـــذ عالمـــات وخـــط الجنـــب ، وحـــردة اإلبـــط  ، خـــذ عالمـــات الحیاكـــة مثـــل خـــط الكتـــفتؤ  -٥

  .   الدرابیه
، خـط الجنـبو ، وحـردة اإلبـط  فلكتـ یمن ثـم أخـذ عالمـات الحیاكـة مـن خـطل الجانب األیتشك -٦

وبعــد ذلــك یــتم ، زیــادة الحیاكــة مقــدار  ســم ٢قــص القمــاش مــع تــرك مســافة یمــات وبعــد أخــذ العال
  ). Jaffe and Relis 2005, 50( ،  ) ٢٥ كما هو موضح في الشكل رقم (،تنفیذ الحیاكة 

  
  
  
  
  
  



 
٨٦

  
  

  
  
  
  
  
  

     

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

  
  )الشعاعي على المانیكان  یوضح طریقة تشكیل الدرابیه ٢٥ - ( شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
٨٧

   Straight Drapeالمستقیم  تنفیذ تقنیة الدرابیه -٥-٥
یــات یل بتناســق وانســدال جیــدین لعمــل ثنالمســتقیم عبــارة عــن قــدرة القمــاش علـى التشــك الدرابیـه     

هــا تــأثیر مباشــر فــي ألن مواصــفات القمــاش ل، وزن القمــاش و مــع شــكل ونــوع  أو كســرات متالئمــاً 
كمــا هــو و لتناســب فــي مقــدار ارتفــاع الدرابیــه احیــث مــن  تشــكیلمــع تطبیــق أســس التشــكیل الدرابیــه 

  ).   ١٧٥ ، ٢٠٠١  ) ، ( شكري ٢٦ موضح في الشكل رقم (
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  )المستقیم  یوضح تنفیذ تقنیة الدرابیه ٢٦ - شكل (
  

  المستقیم :  طریقة تشكیل الدرابیه
 التـــي Underlining( قمـــاش البطانـــة  ضـــبط اتجـــاه النســـیجو ز القمـــاش لتشـــكیل التقنیـــة یـــتجه -١

لجســم ) وهــي الداخلیــة التــي تالمــس اLining البطانــة األخیــرة  و تلــي القمــاش األصــلي مباشــرة ، 
 .الدرابیه المستقیم تقنیة لتنفیذ  وأیضًا القماش األصلي

  . المستقیم ي تناسب شكل تصمیم تقنیة الدرابیهذ البطانة التتنف -٢
 لتشــــكیل الدرابیــــهســــم   ١٢٠×   ٢٠٠شــــكل مســــتطیل  أبعــــادة  ز قطعــــة قمــــاش علــــىتجهیــــ -٣

 .   من تحت الخصر تیهاالمستقیم والجود

 ویــتم ، المسـتقیم علــى البطانـة علـى جســم المانیكـان مباشـرة لتنفیـذ تقنیــة الدرابیـهل القمـاش شـكی -٤
ي بـــنفس ت بالـــدبابیس ثــم عمـــل االرتفـــاع الثـــانیـــلتثبأالــتحكم فـــي مقـــدار ارتفـــاع الدرابیــه عـــن طریـــق 

  الطریقة إلى أن یصل إلى منطقة الخصر . 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
٨٨

 في البطانة ولیس في جسم المانیكان . فقط أن الدبابیس مثبتة د من التأك -٥

 خط الجنب .  خذ عالمات علىیرفع الدرابیه المثبت على البطانة وتؤ   -٦

 المستقیم باستخدام اإلبرة والخیط .  ت الدرابیهثبی  - ٧

   قنیة في منطقة الصدر .ذ حیاكة التتنف  - ٨

نهایـة خـط الـذیل والشـكل رقـم ت ( الفولونات ) من خط الخصـر منسـدلة إلـى ل الجودیهاتشك  - ٩
  ) یوضح خطوات تشكیل الجودیهات (الفولونات) . ٢٧( 

 
 
 
  

       
                                                                                    

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

    

      

     
  وتشكیل الجودیهات (الفولونات) تحت الخصر على المانیكان) یوضح طریقة قص القماش ٢٧ - ( شكل

 
س مكان كـل فولونـة ویثبـت وعددها بطریقة وضع الدبو  فولونات بحیث تحدد أماكنهال التشك -١٠

كــان المحــدد للفولونــة وفــي الم،  اً النســیج طولیــاتجــاه ویكــون ، عنــد خــط منتصــف األمــام القمــاش 



 
٨٩

، سـفل حسـب اتسـاع الفولونـة مـع تحریـك القمـاش إلـى األ اً ثم یقص القماش عمودیـ، یوضع دبوس 
الثانیـة وتكـرر هـذه الطریقـة لتشـكیل الفولونـة  ، ودرجة انسـداله ، وسمكهب وزن القماش وأیضًا حس

مــات الفولونــات عال ؤخــذفت ، ریقــةویــتم تشــكیل الخلــف بــنفس الط ، نهایــة خــط خصــر األمــام حتــى
 Hillhouse(            تنفیـــذ الحیاكـــة  عـــد إنهـــاء عملیـــة التشـــكیل یـــتم وب، المثبتــة بالـــدبابیس 

&Mansfield 1948 , 89 (    
  
  Volant " Codets "تنفیذ تقنیة الفولونات   -٦-٥

هــــي عبــــارة عــــن قطعــــة مثلثــــة یــــتم تشــــكیلها إلضــــافة  Godetsأو الجودیهــــات  Volantالفولونــــة 
بالنســـبة اع الــالزم فـــي الجــزء الســفلي مـــع تحقیــق أســس التشـــكیل مــن حیــث طـــول الفولونــات االتســ

، وكمـا هـو موضـح فـي الشـكل رقـم في التشكیل لونات اتزان الفو أیضًا  لحجم الجسم على المانیكان
  .) ٢٢٦،  ٢٠٠٥) ، ( عبد الغفار ٢٨(
  

  
  
  
  

    
  

  ) یوضح تنفیذ تقنیة الفولونات ٢٨ - شكل (
  تشكیل الفولونات :  طریقة

 الـذي) و  Underliningضـبط اتجـاه النسـیج ( قمـاش البطانـة و ز القمـاش لتشـكیل التقنیـة جهی -١
  .الفولونات  تقنیة ذوالمستخدم لتنفیتلي القماش األصلي مباشرة 

  ذ البطانة التي تناسب شكل تصمیم تقنیة الفولونة .تنف -٢
كمــا  ،ســم  ٣٠العــرض و الطــول ، فــي ســم  ١٥٠ ز قطعــة قمــاش علــى شــكل مربــع أبعــادهتجهــ -٣

 ). ٢٩ هو موضح في الشكل رقم (
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  )یوضح طریقة تشكیل الفولونات على المانیكان  ٢٩ - شكل (            
وهو خط مائل في منطقة الصـدر مـن أعلـى  ، * اإلكسرافورد خط تشكیل الفولونة بشریط حدی -٤

    ویثبت بالدبابیس على المانیكان .،  الكتف األیمن إلى تحت حردة اإلبط في الجانب األیسر خط
 الدبوس في مكان كل فولونة . ضعیو ثم ، لطول القصة لفولونات تبعًا حدد عدد ای -٥

لتناســب شــكل  افــوق البطانــة التــي تــم تنفیــذه القمــاش األصــلي والمســتخدم لتنفیــذ التقنیــةثبــت ی -٦
، بالـــدبوس ت القمـــاش ثبـــیو  أعلـــى خـــط الكتـــف األیمـــن وهـــي مـــن، تشـــكیل أول فولونـــة لو التصـــمیم 

 القمـاش حســب مقـدار الفولونـة منســدالً تـرك یثبـت مكانهـا بالــدبوس وی، الفولونــة  وعنـد مكـان تشـكیل
وتتكــرر هــذه نــة ، فتتشــكل أول فولو  اً قــص القمــاش عمودیــوی، ها بالعالمــة ب وزنــه یــتم تحدیــدحســو 

 .بفتحة العنق  ایة ارتفاع الصدرالطریقة إلى نه

 شـكلوی  ، السـراجة غـرزةببرة والخـیط تثبیـت بـاإلیـتم الو ، تثبیت الـدبابیس فـي البطانـة التأكد من -٧
أخـــذ عالمـــات الحیاكـــة ویـــتم ، صـــف خـــط الخلـــف تنم إلـــىاألیمـــن  خـــط الكتـــفمـــن بدایـــة الخلـــف 

    . ) عمل الباحثةمن  ة الفولوناتتنفیذ تقنیتشكیل و طریقة  ( ذ الحیاكةیقص القماش الزائد وتنفو 
  
  
  
  
  

  عبارة عن شریط ساتان رفیع  . :  اإلكسرافورشریط  *    
  Codets " Volant " Frillsتنفیذ تقنیة الفولونات بكشكشة  -٧-٥



 
٩١

 ن شــریط مــن القمــاش تــتم كشكشــته ویثبــت مــن أحــد طرفیــههــي عبــارة عــالفولونــات بكشكشــة      
  انتظــام توزیــع الفولونــات بكشكشــةس التشــكیل مــن حیــث مــع تحقیــق أســ ویتــرك الطــرف األخــر حــراً 

  , Jaffe & Hilde  2005(  ، )٣٠(رقـم موضـح فـي الشـكل كمـا هـوو ،  علـى جسـم المانیكـان

227 ( . 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  )تقنیة الفولونات بكشكشة  تنفیذ وضحی ٣٠ - شكل (

  
  :   بكشكشة طریقة تشكیل الفولونات

التــي  Underliningضــبط اتجــاه النســیج ( قمــاش البطانــة ثــم التقنیــة ز القمــاش لتشــكیل یــجهت -١
الجســم )  وهــي الداخلیــة التــي تالمــسLining تلــي القمــاش األصــلي مباشــرة ، البطانــة األخیــرة  

  .وأیضًا القماش األصلي 
  ذ البطانة التي تناسب شكل تصمیم تقنیة الفولونات بكشكشة .تنف -٢
الطـول  سـم ٤٥٠طبقـات أي  مـن ثـالثسـم  ١٥٠ بـع أبعـادهز قطعة قماش علـى شـكل مر تجه -٣
  ).٣١كما هو موضح في الشكل رقم (،  سم ٣٠العرض و 
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  ) ح طریقة تشكیل الفولونات بكشكشة عدة طبقات على المانیكانیوض  ٣١ –شكل  (
وهــو خــط مائــل فــي منطقــة الصــدر مــن ، د خــط تشــكیل الفولونــة بشــریط اإلكســرافور حــدی -٤

ثبـت بالـدبابیس علــى وی،  أعلـى خـط الكتـف األیمـن إلـى تحـت حـردة اإلبـط فـي الجانـب األیسـر
 .) ٣٢ كما هو موضح في الشكل رقم (، یكان المان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ح طریقة تثبت الفولونات بكشكشة على المانیكان یوض ٣٢ – شكل (
  

 ضع الدبوس في مكان كل فولونة  .، ثم یو حدد عدد الفولونات تبعًا لطول القصة ی  -٥

منفــذ علیــه عملیــة الكشكشــة باتجــاه الــورب والقمــاش األصــلي والمســتخدم لتنفیــذ التقنیــة الثبــت ی -٦
ً دتـابلتناسـب شـكل التصــمیم  افـوق البطانـة التــي تـم تنفیـذهبـاإلبرة والخـیط  مـن تشـكیل أول فولونــة  اء

ل قمــاش وینســد خــط الكتــف فــي الجانــب األیمــن مــن أعلــى بالــدبوسقمــاش الیــتم تثبیــت و بكشكشــة 

  

  



 
٩٣

حـــردة نهایـــة  یصـــل الكـــورنیشأن علـــى شـــكل كـــورنیش بكشكشـــة إلــى تحــت إلـــى  هحســـب وزنـــالتــل 
 وتكرر الطبقة الثانیة والثالثة بنفس الطریقة ولكن االختالف في طول الكورنیش .،  اإلبط األیسر

ة المثبـــت علیهـــا تشـــكیل الفولونـــات رفـــع البطانـــمـــن تثبیـــت الـــدبابیس فـــي البطانـــة ، مـــع تأكـــد ال -٧
یـتم تشـكیل ام الماكینـة و تم حیاكتهـا باسـتخدوتـ  باإلبرة والخـیط ثم یسرج عالمات التحدیدوالتأكد من 

ً الخلف بنفس الطریقـة   ٢٢٨ ، ٢٠٠٥( عبـد الغفـار إلـى أسـفل حـردة اإلبـط  مـن خـط الكتـف ابتـداء
( .  
  



  
  الفصل الرابع

  
جراءات البحث ٕ   أسالیب وا

  
  تمهید -
  
  . منهج البحث – والً أ

  المنهج التجریبي . -
 المنهج الوصفي . -

  
  أدوات البحث. –ًا ثانی
  الخامات ( األقمشة المخرمة الخاصة بموضوع الدراسة ومواصفاتها ) . -
قمشــة ذات الطبیعــة األاالختبــارات الالزمــة لتحدیــد خصــائص (  الدراســة المعملیــة التجریبیــة -

    . )الخاصة
  المعالجات اإلحصائیة . -
وتنفیـذها علـى المانیكـان ألسـس تشـكیل التقنیـات  یم )سـتمارة عناصـر التقـو ( امقیاس تقدیر -

ــات مــة ومالء ــدانتیل ، و المخرمــة ( التــل ،  ةاألقمشــبالتقنی مــن حیــث مــع البطانــة الجبیــر ) و ال
  الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة. 

  
  
  
  
  
  
  



 ٩٥

  مهیدت
جــراءات البحــث أوًال        ٕ مــنهج البحــث حیــث یتبــع منهجــین  -نتنــاول فــي هــذا الفصــل أســالیب وا

أدوات البحــــث ومنهــــا الخامــــات ( األقمشــــة  -وهمــــا المــــنهج التجریبــــي والمــــنهج الوصــــفي ، ثانیــــًا 
الدراســـة   المخرمـــة الخاصـــة بموضـــوع الدراســـة ومواصـــفاتها ) قمـــاش التـــل ، والـــدانتیل ، والجبیـــر 

 ، التجریبیـــة ( االختبـــارات الالزمـــة لتحدیـــد خصـــائص األقمشـــة ذات الطبیعـــة الخاصـــة) المعملیـــة
مقیــــاس تقــــدیر( اســــتمارة عناصــــر التقــــویم ) ألســــس تشــــكیل التقنیــــات والمعالجــــات اإلحصــــائیة ، 

المخرمــة ( التــل ، والــدانتیل ، والجبیــر ) مــع  ةوتنفیــذها علــى المانیكــان ومالءمــة التقنیــات باألقمشــ
    بطانة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة.ال
  منهج البحث :  -ًال أو 
    :البحث المنهجین اآلتیین  یتبع  
وتتمثـل ،  القیاسـات المعملیـة ) الدراسـة علـى التجـارب ( ذهقتصـر هـت: المـنهج التجریبـي  -١-١

، نســــجي البنــــائي ال األســــلوبو  ،( نــــوع الخامـــة مــــن حیــــث  ةلخــــواص الطبیعیــــة والمیكانیكیـــا فـــي 
ومقاومـــة  ، قـــوة الصـــالبة فـــي اتجـــاه الطـــول والعـــرضو  ،معامـــل االنســـدال ، و  الســـمك، و الـــوزن و 

علــى وطریقــة تشــكیلها وتنفیــذها ،  قــوة االنفجــار )و  ،فــي اتجــاه الطــول والعــرض التجعــد والكرمشــة 
  .مستخدمة تقنیات مهاریة للتصمیمات المتفق علیها في هذه الدراسة  المانیكان 

یعبــر عنهــا مــنهج بأنــه دراســات وصــفیة عامــة وتحلیلیــة هــذا ال یعــرف: هج الوصــفي المــن -٢-١
مباشــــرة علــــى یم التقنیــــات المنفــــذة یتمثــــل فــــي تحلیــــل وبنــــاء اســــتمارة تقــــو و ، كیفیــــًا أو كمیــــًا تعبیــــرًا 

 .)  ١٤ل المحكمین وعددهم ( المانیكان من قب

  أدوات البحث . –ثانیًا 
  ومواصفاتها )  الخاصة بموضوع الدراسةقمشة المخرمة األ (الخامات  -١-٢
ـــو  -١-١-٢ ـــائي نســـجي تریك ـــب بن ـــة الخضـــراء ) بتركی ـــل ( العین ـــل) قمـــاش الت الســـداء (الت

علــى ماكینــة تریكــو  و قــد تــم عمــل عینــة القمــاش،  % ١٠٠والمصــنوع مــن خامــة البــولي اســتر 
 .% بولي استر  ١٠٠خیوط مخلوطة بنسبة ، " السداء " راشیل 

السـداء علـى تریكـو  جاكـارد نسـجي نـائيب لدانتیل ( العینة البیج ) أسـلوب اقماش  -٢-١-٢
 % فسكوز.  ٦٠% نایلون مع  ٤٠نوع الخامة أرضیة تل 

أي تـــل " ، واألرضــیة مـــن التــل  " علـــى ماكینــة تریكـــو ســداء " راشـــیلالقمــاش عینـــة تــم عمــل 
  وهما :نوعین من النقوش  ش الدانتیل ( العینة البیج )ویتضمن قما مستقیم "

  . نقش أرضیة (  نوعین من الخیوط أحدهما محلول ) - أ



 ٩٦

  . ) ل یلف حولها خیط لتجمیعهانقش ( أربعة خیوط محلو  - ب
 قماش الجبیر ( العینة السوداء ) المطرزة .  -٣-١-٢

كـــان علـــى تـــم عمـــل العینـــة علـــى ماكینـــة تطریـــز بتحدیـــد الغـــرز المـــراد اســـتخدامها فـــي كـــل م
  األقمشة .هذه یلي توضیح مواصفات  مایوف ماكینة .الالرسمة بما هو متاح في 

  ) یوضح مواصفات أقمشة التل الخاصة بموضوع الدراسة وبطانتها :  ١(  رقم جدول
  
  

  القماش  محتوى
تل، تل مع بطانة ، بطانة   
  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  
  . سداء ( تل ) تریكو –للتل   البنائي النسجي أسلوب

  ون ذهبيالل - ٥أطلس  Acetateاسیتات  –للبطانة 
  % بولي استر  ١٠٠ –للتل   نوع الخامة

  % اسیتات  ١٠٠ –للبطانة 
 يالشكل المیكروسكوب

  لقماش التل 
  
  
  
  

  

  الشكل
  يالمیكروسكوب

  لقماش البطانة
  
  

    

  
  الشكل

  يالمیكروسكوب
  البطانة لقماش التل مع

  

  
  
  

  
  

  
  



 ٩٧

  بموضوع الدراسة وبطانتها :  ) یوضح مواصفات أقمشة الدانتیل الخاصة٢( رقم جدول
  
  

  القماش  محتوى
دانتیل ، دانتیل مع 

  بطانة ، بطانة
  

  

  
   
  
  
  
  
  

    

  . تصمیم زخرفي جاكارد لتریكو السداء على أرضیة تل تریكو – للدانتیل  التركیب البنائي النسجي
  ون ورديالل –  ٥أطلس  Acetateاسیتات  –للبطانة 

  % فسكوز٦٠ :% نایلون ٤٠ بنسبة خیوط –دانتیل لل  نوع الخامة
  % اسیتات  ١٠٠ –للبطانة 

 يالشكل المیكروسكوب
   لقماش الدانتیل 

  
  

  
  
  
  
  
  

  

  الشكل
  يالمیكروسكوب

  لقماش البطانة
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  الشكل
  يالمیكروسكوب

الدانتیل  مع لقماش 
  البطانة
  
  

  

  
  

  
  
  

  

  
  



 ٩٨

  موضوع الدراسة وبطانتها : ) یوضح مواصفات أقمشة الجبیر الخاصة ب٣(رقم جدول
  
  

  القماش محتوى 
جبیر ، جبیر مع بطانة، 

  بطانة
  
  

  
  
  
  
  
  
  

    

  .تطریز على أرضیة من الحریر الطبیعي یتم إذابته  – للجبیر  التركیب البنائي النسجي
  لون أحمرال - ٥أطلس  Acetateاسیتات  –للبطانة 

% ١٠٠لخیــوط التطریــز ، لفســكوز% رایــون ا١٠٠نــوع الخامــة   –للجبیــر   نوع الخامة
  حریر طبیعي لألرضیة . 

  % اسیتات  ١٠٠ –للبطانة 
 يالشكل المیكروسكوب

  لجبیر لقماش ا
  
  
  
  
  
  
  

  

  الشكل
  يالمیكروسكوب

  لقماش البطانة
  

  
  
  
  
  
  

  

  الشكل
  يالمیكروسكوب

الجبیر مع لقماش 
  البطانة

  

  
  
  
  
  
  
  

  



 ٩٩

رات الالزمة لتحدید خصائص األقمشة ذات الختباالمعملیة التجریبیة ( االدراسة  -٢-٢
  الطبیعة الخاصة ) 

تحدیـــد خـــواص وحالـــة الشـــعیرات ل الهامـــة أنـــواع االختبـــارات تعـــد اختبـــارات المنســـوجات أحـــد     
م جــودة األداء شـة لتقـویوالخیـوط واألقمشـة تحـت ظـروف وتـأثیرات متعـددة ،وتجـرى اختبـارات األقم

. أو تحقیــق مواصــفات اإلنتــاج ،  تج للغــرض الــذي أنــتج مــن أجلــهة المنــأو مــدى مالءمــ، للخامــة 
( قمـاش تـل   أقمشـة ةحیث قامت  الباحثة بإجراء بعـض االختبـارات المعملیـة لقیـاس خـواص ثالثـ

والهیئــــة العربیــــة  ، فــــي المركــــز القــــومي للبحــــوث بالقــــاهرةجبیــــر ) القمــــاش و قمــــاش الــــدانتیل ، و ، 
وفیمـا یلـي أنـواع االختبـارات واألجهـزة المسـتخدمة فـي  ، ریاضبال سالسعودیة للمواصفات والمقایی

البحــث الحــالي وفقــًا للمواصــفات القیاســیة العالمیــة األمریكیــة والمصــریة والخلیجیــة الســعودیة كمــا 
  ).   ٤هو موضح بالجدول التالي رقم ( 

ـــارات وا) یوضـــح أنـــواع ٤جـــدول رقـــم ( ًا وفقـــفـــي الدراســـة الحالیـــة ألجهـــزة المســـتخدمة االختب
  للمواصفات القیاسیة العالمیة األمریكیة والمصریة والخلیجیة السعودیة.

  ختبارنوع اال
  

  طریقة االختبار القیاسیة  الجهاز المستخدم
  وفقاً 

وزن المتر المربع لألقمشة    - ١
Fabric Weight g \ m²  

Sample Cutter& 
Portable Cloth 

Balance  
للمواصــــفات القیاســــیة العالمیــــة 

  A S T M  ةیاألمریك

  م )١٩٩٠(  ٣٧٧٦-٨٥رقم 
صفات القیاسـیة المصـریة المواو 

(           ٢٩٥رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  
  م )١٩٦٢

  سمك األقمشة - ٢  
Thickness          Fabric  

  
  

Thickness Gauge   للمواصفات القیاسیة العالمیة
رقم           A S T Mاألمریكیة 

م) ١٩٧٥(   ١٧٧٧ – ٦٤
یجیة والمواصفات القیاسیة الخل

السعودیة                           
  م ) ١٩٩٤(  ، ) ٣٣٨رقم ( 

معامل االنسدالیة األقمشة  - ٣
Fabric Draping  

Draping  meter I T F   للمواصفات القیاسیة العالمیة
رقم   A S T Mاألمریكیة 

  م ) ١٩٧٥(   ١٧٧٧ - ٦٤



 ١٠٠

ــــــــــوة صــــــــــالبة األقمشــــــــــة  -٤ ق
Fabric Stiffness      

  
  

Shirley Stiffness Test     المواصـــفات القیاســـیة المصـــریة
م) ١٩٦٥) ، ( ٦٦١رقــــــــــــــــــم ( 

 ةوالموصــفات القیاســیة الخلیجیــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعودیة                         الســـــــــــــــــــــــــ

  م )١٩٩٤) ، (  ٣٣٨رقم ( 
التجعد والكرمشة لألقمشة  - ٥

Fabric Crease 
Recovery Test  

 
 
 
 
  

  

Crease Recovery Test 
 
 
 
 
 
  
 
  

اســــیة العالمیــــة المواصــــفات القی
   A S T M األمریكیة 

  م ) ١٩٩٠) ، (  ٦٦رقم ( 
 المواصفات القیاسـیة المصـریةو 

 م)١٩٦٥) ، ( ٦٧٩رقــــــــــــــــــــــم (
 ةوالموصــفات القیاســیة الخلیجیــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعودیة                         الســـــــــــــــــــــــــ
  م )١٩٩٤) ، (  ٣٣٨رقم ( 

قیاس قوة األقمشة  - ٦
 Burstingلالنفجار  

Strength Fabrics  

Bursting Strength Test   للمواصفات القیاسیة المصریة
م )  ١٩٦٢) ، ( ٢٤٢رقم ( 

 والمواصفات األمریكیة

A S T M   ) ٧٣٧رقم  ، (
  م ) ١٩٨٠( 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠١

ساعة ألن جمیع العینات تحتاج للجو القیاسي حیـث تـؤثر الرطوبـة  ٢٤تم تكیف العینات لمدة 
  على جمیع الخواص . 

  
   Fabric Weight g \  m²  Testالمربع لألقمشة    قیاس وزن المتر -١-٢-٢

بـــإجراء االختبـــارات علـــى العینـــات تحـــت البحـــث  ویـــتم تقـــدیر وزن المتـــر المربـــع لألقمشـــة     
  Sample Cutter & Portable Cloth Balanceباسـتخدام جهـاز قیـاس وزن المتـر المربـع 

 ، م )١٩٩٠( )  ٣٧٧٦-٨٥رقـم (   A S T M العالمیـة ةتبعـًا للمواصـفات القیاسـیة األمریكیـو 
العینــــات  وقـــد تــــم االختبـــار بقـــص، م)  ١٩٦٢(  ) ٢٩٥ت القیاســـیة المصــــریة رقـــم ( والمواصـــفا

فــي لضــمان دقــة القــص وتجنــب مطاطیــة القمــاش  زخاصــة بالجهــا بشــكل دائــري بواســطة قطاعــة
لــى وزن المتــر متصــل بمؤشــر یشــیر إالثــم تعلــق العینــة علــى الــذراع الحــر بالجهــاز  ، أثنــاء القــص

قــراءات للعینــات مــن أمــاكن مختلفــة مــن األقمشــة  ، وقــد أخــذ متوســط خمــسالمربــع للعینــة مباشــرة 
كمــا هـــو موضــح فـــي الصــورة رقـــم أو علــى أي میـــزن و خرمــة والمســتخدمة فـــي البحــث الحـــالي الم
  جهاز قیاس الوزن لألقمشة. )١٠(
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  )لألقمشة المربع  جهاز قیاس وزن المترتوضح   ١٠ - صورة ( 
  
  



 ١٠٢

  Fabric Thickness Testقیاس سمك األقمشة  -٢-٢ -٢

  A S T M طبقـًا للمواصـفات القیاسـیة العالمیـة األمریكیـةقیاس سمك األقمشـة  تقدیر ویتم     
والمواصـــــــــــــــــفات القیاســـــــــــــــــیة الخلیجیـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــعودیة                           ، م ) ١٩٧٥( )  ١٧٧٧ – ٦٤( رقـــــــــــــــــم 
بـــإجراء االختبـــارات علـــى العینـــات تحـــت البحـــث باســـتخدام جهـــاز ، م )  ١٩٩٤(  ) ٣٣٨رقـــم ( 

لجهــاز الســفلي لتوضــع العینــات علــى القــرص ، Thickness Gauge قیــاس ســمك األقمشــة 
بحیــث تكــون مفــرودة ومســطحة تمامــًا وبــدون أن تتعــرض ألي شــد ، وبعــد ذلــك یــتم إنــزال القــرص 

الضـــغط النـــاتج عـــن ثقـــل هـــذا القـــرص إلـــى أن یســـتقر  العلـــوي تـــدریجیًا وبـــدون أي ضـــغط خـــالف
م ثـــم تؤخـــذ قـــراءة المؤشـــر الموجـــود بالجهـــاز ویـــت یتـــرك لمـــدة عشـــر ثـــوان ،القـــرص علـــى العینـــة و 

،  ٠٠١) علمـًا بـأن الجهـاز ذو حساسـیة لمقـدار  ٢بوصـةرطـل / ١حساب السمك تحـت ضـغط ( 
ألقمشـــة كـــل عینـــة لمـــن  كن مختلفـــةاوقـــد أخـــذ متوســـط خمســـة قـــراءات فـــي أمـــ، مـــن البوصـــة  ٠
) جهـــاز قیـــاس ســـمك ١١موضـــح فـــي الصـــورة رقـــم (و  خرمـــة والمســـتخدمة فـــي البحـــث الحـــاليالم

  .  القماش 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

   جهاز قیاس سمك األقمشة  )توضح  ١١–صورة  (
  

  
  



 ١٠٣

   Fabric Draping Test نسدالیة األقمشةس معامل اقیا -٣-٢-٢
بعـد اختبـار انســدالیة األقمشـة علــى العینـات المختبــرة ة ویـتم قیــاس معامـل انســدالیة األقمشــ     

 ت القیاسـیة العالمیـة األمریكیـةطبقًا للمواصفا Draping meter I T F وذلك باستخدام جهاز 
A S T M  ) یــز عینــات االختبــار عــن طریــق ویــتم تجه، م )  ١٩٧٥( )  ١٧٧٧ - ٦٤رقــم

بین سـطحین صـغیرین علـى شـكل  ) ممسوكة سم١٢ ، ٥  ( نصف قطرها وائرشكل دقصها في 
) وتتــدلى أطــراف العینــة الحــرة ألســفل تحــت تــأثیر وزنهــا ســم  ٧،  ٥ دائــرة أیضــًا نصــف قطرهــا (

لــــك وذ، دون الضــــغط علیهــــا المنســــدلة قــــراءات ألنصــــاف أقطــــار العینــــة  تم أخــــذ خمــــسیــــ. فقــــط
ثــم ، ن والیســار قــراءة نصــف قطــر العینــة مــن الیمــی تخــذباســتدارة القــرص المرتكــزة علیــه العینــة وأ

وحســـاب ، تم حســـاب متوســـط نصـــف قطـــر العینـــة المختبـــرة ، ومنـــة تـــم حســـاب مســـاحة العینـــة یـــ
    : القانون التالي ممعامل االنسدال باستخدا

                                        S²   -  d²            
  =Drape Coefficient : F ــــــــ        % 

          d²                                     -  D² 

  Fن معامل االنسدال   = حیث إ
 S=  قطر العینة المنسدلةمتوسط 

 dقطر القرص الحامل للعینة = 

  . D = قطر العینة قبل االختبار
  وكلما زاد معامل االنسدال قلت االنسدالیة .

  .جهاز قیاس معامل االنسدال  )١٢(موضح في الصورة و 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  األقمشة  ) جهاز قیاس معامل انسدالوضح ت ١٢ -  صورة (



 ١٠٤

   Fabric Stiffness Test  قیاس قوة صالبة األقمشة -٤-٢-٢
ریة                طبقـــــــًا لهیئــــــة المواصــــــفات القیاســــــیة المصـــــــویــــــتم قیــــــاس قـــــــوة الصــــــالبة لألقمشــــــة      

رقــم                    السـعودیة      ةوالموصــفات القیاسـیة الخلیجیــ، م) ١٩٦٥( )  ٦٦١رقـم ( 
بـــإجراء االختبـــارات علـــى العینـــات تحـــت البحـــث باســـتخدام جهـــاز قیـــاس ،  م )١٩٩٤( )  ٣٣٨( 

 ١تجهیـز عینـات االختبـار بمسـاحة ویـتم .   Shirley Stiffness Testerألقمشـة قوة الصـالبة ل
وبحیــث یطـــابق  بوصــة  وتوضــع العینــة علــى الســطح األفقــي تحــت مســطرة التــدرج  ٦× بوصــة 

ف العینــة مــع حــرف الســطح األفقــي مــع النقطــة الصــغیرة علــى التــدرج ثــم یــتم تحریــك التــدرج حــر 
والعینة معًا ببطء تجاه حافـة السـطح األفقـي وتبـدأ عینـة االختبـار فـي االنثنـاء تحـت تـأثیر وزنهـا . 
ویــتم االســتمرار فــي تحریــك التــدرج والعینــة حتــى یقابــل طــرف العینــة المتــدلي الخطــین المحفــورین 

تقرار العینـة ومـرور حـوالي متطـابقین تمامـًا ، وبعـد اسـ ى جـانبي الجهـاز وبحیـث یكـون الخطـانعل
وهــو یماثــل طــول الثنــي لعینــة   یــتم تســجیل قــراءة التــدرج التــي تقابــل حافــة الســطح األفقــي ثــوان ٨

 أثنـــاء إجـــراء االختبـــار تؤخـــذ القـــراءة وتطـــابق النقطـــةفـــي أمـــا إذا حـــدث التـــواء للعینـــة  ، االختبـــار
الوسطي لطرف العینة مـع مسـتوى الخطـین ، ثـم یجـرى االختبـار علـى كـل عینـة لكـل مـن طرفیهـا 

ثــم یــتم إیجــاد متوســط القــراءات ، قــراءات لكــل عینــة اختبــار ؤخــذ أربــع أي ت، علــى الوجــه والظهــر 
ألقمشـة بعـد مسـاحة العینـة وحسـاب قـوة الصـالبة لوبعـد ذلـك یـتم حسـاب  ، األربعـة للعینـة الواحـدة

    وفق القانون التالي :ر وزن المتر المربع بالجرام تقدی
   . سمجراممل ٣ل× و × ٠ ،١ص =

 حیث :

  .صالبة القماش بالمللیجرام ص= درجة 
  .  ٢جرام / م و = 
 سم ل = 

  هو موضح في كما قیاس الصالبة  وجهاز
 .)١٣(رقم الصورة 

 
 

  
  
  

  األقمشة  )جهاز قیاس قوة صالبة توضح  ١٣ - صورة   (
  



 ١٠٥

   Fabric Crease  Recovery Test التجعد والكرمشة لألقمشة مقاومة قیاس -٥-٢-٢
طبقـًا للمواصـفات القیاسـیة العالمیـة األمریكیـة التجعد والكرمشة لألقمشة مقاومة یتم قیاس و      

A S T M  ) ٦٧٩(  رقـم        والمواصـفات القیاسـیة المصـریة ، م )  ١٩٩٠( )  ٦٦رقـم  (
 ، )م ١٩٩٤(            )  ٣٣٨ صـــفات القیاســــیة الخلیجیـــة الســــعودیة رقــــم (م) ، والمو ١٩٦٥(
   ألقمشةالتجعد والكرمشة ل بإجراء االختبارات على العینات تحت البحث باستخدام جهاز قیاسو 

Crease Recovery Test ،بوصـة  ٢ر علـى شـكل مسـتطیل بمقـاس ویتم إعداد عینـات االختبـا
یتم ثني العینـة مـن منتصـفها لینطبـق الطرفـان و والعرضي للقماش في االتجاه الطولي بوصة  ١× 

خیــوط الطــرفین ممــا یــؤثر مــن األلمنیــوم بــین الشــعیرات أو  تمامــًا ویمكــن وضــع شــریحة رقیقــة جــداً 
علــى دقــة القیــاس ، ثــم توضــع العینــة بــین شــریحتین معــدنیتین مــرفقتین بالجهــاز ویــتم وضــع ثقــل 

تم ، وبعـد مـرور خمـس دقـائق تـلـى العینـة إلحـداث التجعـد فوق الشریحة العلویة لتطبیـق ضـغط ع
ویوضـع أحـد طرفـي العینـة ، إزاحة الحمل ویـتم نقـل العینـة بحـرص شـدید باسـتخدام ماسـك خـاص 

تم إدارة الفكـین حـول محـور القــرص ، وتــبـین الفكـین بینمـا یكـون الطــرف األخـر حـرًا خـارج الفكـین 
ًا  ویـتم تثبیـت الجهـاز علـى هـذا الوضـع لمـدة خمـس بحیث یكـون الطـرف الحـر للعینـة متـدلیًا راسـی

، دقــائق وخــالل هــذه الفتــرة الزمنیــة قــد یــتخلص القمــاش مــن بعــض التــأثیرات الناتجــة عــن التجعــد 
فیلزم إعادة ضبط وضع الفكین بحیث یظل الطرف الحر للعینـة راسـیًا ثـم تسـجل القـراءة التـي تـدل 

االختبــار فــي القمــاش وتســجل متوســط القــراءات ویــتم ، علــى التجعــد والكرمشــة مــن تــدرج القــرص 
  التجعد والكرمشة.  مقاومة جهاز قیاس )١٤رقم ( كما هو موضح في الصورة

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  التجعد والكرمشة لألقمشة )مقاومة جهاز قیاس وضح ت ١٤ - صورة  (
  
  Bursting Strength Fabrics Testقمشة  لألالنفجار اقیاس قوة  -٦-٢-٢



 ١٠٦

ســاحة القمـــاش والــذي یســـبب قـــوة وة االنفجــار بأنهـــا مقــدار الضـــغط المطبــق علـــى متعــرف قـــ     
  ).   ١٥٩،  ١٩٧٥( صبري وآخرون  التمزق

في ظروف الجو القیاسي وبعد تكیف العینـات باسـتخدام الجهـاز لألقمشة  النفجاریتم قیاس قوة ا
 A Sفات األمریكیـة والمواصـ، م )  ١٩٦٢()  ٢٤٢القیاسیة المصریة  رقـم ( وطبقًا للمواصفات 

T M   ) م ).  ١٩٨٠( )  ٧٣٧رقم  
لالنفجــار  ألقمشــةقــوة ا إجــراء االختبــارات علــى العینــات تحــت البحــث باســتخدام جهــاز قیــاسیــتم و 

Bursting Strength Test  تبــار قطعـة االخ امالجهـاز المسـتخدم لـه حلقتـان تثبـت بواسـطته، و
ثـم  ، طریـق مضـخة تضـخ سـائل الجلسـرین یتم الضـغط علیـه عـنبإحكام فوق غشاء من المطاط 

ضـغط الواقـع علـى الغشـاء یدار الجهاز بمعدل ثابت للسـرعة بحیـث یعطـي زیـادة ثابتـة ومنتظمـة لل
 ١٠±  ٩٥مكـــبس یعطـــي إزاحـــة منتظمـــة للجلســـرین بمعـــدل  مالعینـــة وذلـــك باســـتخدا حتــى تتمـــزق

 )٢( كـم/ ســم ٢ام / ســمویثبــت علـى الجهــاز مقیـاس للضــغط مـدرج بــالكیلو جـر ، فــي الدقیقـة  ٣سـم
نصـف قطرهـا تجهز العینات بشـكل دائـرة . ویقف الجهاز أوتوماتیكیًا عند حدوث االنفجار مباشرة 

 عینـات االختبـار حتـى القطـع وتسـجل القـراءة توضـعسم من مواضع مختلفـة مـن القمـاش ثـم  ٥,٥
   .)١٥رقم ( كما هو موضح في الصورة  الناتجة ثم یؤخذ متوسط خمس قراءات

  
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

  لالنفجار ) ةقوة األقمش قیاس جهازوضح ت ١٥- صورة  (



 ١٠٧

  المعالجات اإلحصائیة : -٣-٢
تســـاؤالت الدراســـة الحالیـــة للتحقـــق مـــن  اســـتخدمت المعـــامالت اإلحصـــائیة اآلتیـــة لإلجابـــة علـــى     

  الفروض .

  One Way Analysis of Variance  التباینتحلیل  -١-٣-٢

اتجاه  فيباستخدام تحلیل التباین  ذه الدراسة تم تحلیل البیانات إحصائیاً خالل ه من     
عناصر وذلك لمعرفة معنویة الفروق بین المتوسطات لل،  (One Way  ANOVA)واحد 

ولمعرفة معنویة الفروق ، وذلك من وجه نظر المحكمین  ة ،المختلفة لكل تصمیم على حد
صمیم. ویعتمد تحلیل التباین على اختبار الفرض بین المتوسطات للمحاور المختلفة لكل ت

أو ، یفترض عدم وجود فروق بین المتوسطات  الذي (Ho) (Null hypothesis) الصفري
بمعنى أدق تساوى المتوسطات للعناصر المختلفة لكل تصمیم ضد الفرض البدیل 

(Alternative hypothesis)(H1)  عدم  الف بین المتوسطات أویفترض وجود اخت الذي
وذلك من وجهة نظر المحكمین. ویتم اختبار تحلیل التباین عند احتمال  ا ،تساویه

لو كانت قیمة المعنویة أقل من أو ، و  (Statistical probability 5%)% ٥إحصائى
بمعنى وجود فروق  ، وقبول الفرض البدیل الصفريهذا یعنى رفض الفرض  ٠,٠٥تساوى 

خر معنویة االختبار ووجود فروق معنویة بین أراء آى أو بمعن، معنویة بین المتوسطات 
المحكمین فیما یخص عناصر التصمیم ومحاوره المختلفة. ولو كانت قیمة المعنویة أكبر 

بمعنى عدم وجود ، ورفض الفرض البدیل  الصفريیعنى ذلك قبول الفرض  ٠,٠٥من 
واتفاقهم على رأى فروق بین أراء المحكمین فیما یخص العناصر المختلفة لكل تصمیم 

  . أو غیر مناسب إطالقاً ، حد ما  إلى اً أو مناسب،  اً سواء كان هذا العنصر مناسب، واحد 
 

   Ratio Proportion اختبار النسبة المئویة -٢-٣-٢
یســتخدم هــذا االختبــار اإلحصــائي البســیط لبیــان النســب المئویــة المختلفــة ألراء المحكمــین فــي      

إلــى حـد مــا  اً أو مناسـب اً مـن حیــث كـون هـذا المحــور مناسـب ةتصـمیم علـى حــد محـاور المختلفـة لكــلال
لعناصـر المختلفـة معرفة النسـب المئویـة ألراء المحكمـین فـي ا في. كما یستخدم تماماً  اً أو غیر مناسب

ألراء المحكمـین فـي  اً وعمیقـ وشـامالً  كـامالً  اً وبـذلك یعطینـا هـذا األسـلوب وصـف ةلكل محور علـى حـد
العناصـر المختلفـة لكـل  فـي. ویـتم حسـاب النسـبة المئویـة ألراء المحكمـین  محل الدراسة التصمیمات

                    أو غیر مناسب، إلى حد ما  اً أو مناسب،  اً تصمیم من حیث كونه مناسب
  

  طبقا للمعادلة اآلتیة: تماماً 



 ١٠٨

  عنصر ما = فيالنسبة المئویة ألراء المحكمین 
  %١٠٠ صر / العدد الكلى للمحكمین ) ( عدد اآلراء في هذا العن

  
وتنفیذها على المانیكـان ألسس تشكیل التقنیات  یم )ستمارة عناصر التقو مقیاس تقدیر( ا -٤-٢

مـــن حیـــث مـــع البطانـــة الجبیـــر ) و الـــدانتیل ، و المخرمـــة ( التـــل ،  ةاألقمشـــبالتقنیـــات مـــة ومالء
  الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة. 

  :  یمكانت مستویات التقو  -
  درجات .  ٥مناسب جدًا = 

  درجات .  ٤مناسب = 
  درجات .  ٣مناسب إلى حد ما = 

  درجة .  ٢غیر مناسب = 
  .درجة  ١غیر مناسب مطلقًا = 

  ٥إلى  ١من  لكل مستوى درجة موحدة تبدأ
  

  من ثالثة محاور وهي : في االستمارة م وتتكون عناصر التقوی
  .المانیكان  : أسس تشكیل التقنیة على األولالمحور 

لقیــاس مــدى تــوفر أســس تشــكیل ،و  عناصــر مختلفــة تتغیــر مــن تصــمیم آلخــرثمانیــة تحتــوى علــى و 
  واشتملت على اآلتي : ، التقنیة 
  نسیج التقنیة على القماش .  اتجاه .١
 حدید مكان التقنیة على جسم المانیكان . ت .٢

 حجم التقنیة بالنسبة لحجم جسم المانیكان . .٣

 كشكشة للتقنیة بالنسبة لجسم المانیكان . مناسبة تشكیل كمیة ال .٤

 انتظام توزیع الكشكشة على جانبي التقنیة .  .٥

 اتزان التقنیة على المانیكان .  .٦

 تثبیت التقنیة .  .٧

 دقة التشكیل على المانیكان .  .٨

  .ها لكل تقنیة استمارة خاصة ب: مالحظة 
  .   تنفیذ التقنیة على المانیكان المحور الثاني :



 ١٠٩

لقیاس مدى تـوفر األسـس الصـحیحة  عناصر مختلفة ال تتغیر من تصمیم آلخرربعة وتحتوى على أ
  لتنفیذ كل تقنیة واشتملت على اآلتي : 

 حیاكة التقنیة .  .١

 حیاكة التقنیة على البطانة .  .٢

 الحیاكة النهائیة .  .٣

  الشكل العام .  .٤
  .  نیكیةمة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكاالمحور الثالث : مالء

مـة لقیاس مـدى تـوفر مالءو  ،عناصر ال تختلف باختالف التصمیم محل الدراسةسبعة  وتحتوى على
  واشتملت على اآلتي :،  القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة

 من حیث التركیب النسجي للقماش .  مناسبة التقنیة .١

 مناسبة التقنیة من حیث وزن القماش .  .٢

 لتقنیة من حیث سمك القماش . مناسبة ا .٣

 مناسبة التقنیة من حیث انسدال القماش .  .٤

 مناسبة التقنیة من حیث مقاومة التجعد والكرمشة للقماش .  .٥

 مناسبة التقنیة من حیث المرونة للقماش .  .٦

   ستطالة للقماش .حیث قوة الشد واالمناسبة التقنیة من  .٧

  أسماء المحكمین وجهات عملهم 
 همعـددو یم ) قامت الباحثة بعرضـها علـى المحكمـین مقیاس التقدیر ( استمارة التقو  حةللتأكد من ص 

  ).٦موضح في الجدول رقم( هو كماالعمل  أسماء المحكمین وجهاتوفیما یلي ) ،  ١٤( 
  العمل. وجهات یمالستمارة التقو  ح أسماء المحكمین) یوض ٦جدول رقم ( 

  جهة العمل  أسماء المحكمین  الرقم
كلیــــــة التربیــــــة لالقتصــــــاد  -أســـــتاذ النســــــیج   شتا   مصطفى عایدة أ.د /   ١

          جامعة أم القرى.  ةمكة المكرم -لمنزليا
ورئیســــة  –أســــتاذ التشــــكیل علــــى المانیكــــان   مؤمنأ.د / نجوى شكري   ٢

كلیــــــــة  –قســــــــم المالبــــــــس والنســــــــیج ســــــــابقًا 
ــــــــوان  –االقتصــــــــاد المنزلــــــــي   –جامعــــــــة حل

  القاهرة.
كلیـة -أستاذ مشارك بقسم المالبس والنسیج   طاحون عبد العظیم أ.م.د/ سامیة   ٣

ــــــــوان  –االقتصــــــــاد المنزلــــــــي   –جامعــــــــة حل



 ١١٠

  القاهرة .
٤  
  

كلیـــة  – المشـــارك باترونـــاتالأســتاذ تصـــمیم   بخاري معروف د / سناء 
  – والتربیــة الفنیــة  التربیــة لالقتصــاد المنزلــي
  . جامعة البنات بالریاض

٥  
  
  
  

كلیـــة  – المشـــاركباترونـــات الأســتاذ تصـــمیم   در ناسعید د / خدیجة  
 -مكــة المكرمــة –التربیـة لالقتصــاد المنزلــي 

  جامعة أم القرى .
  
  

تصـــــــمیم األزیـــــــاء والتشـــــــكیل علــــــــى أســـــــتاذ   الباسط  الرحمن عبد د / نرمین عبد   ٦
مشــارك بقســم المالبــس والنســیج المانیكــان ال

جامعـــة الملـــك  –كلیـــة االقتصـــاد المنزلـــي -
  .ز عبد العزی

  
تصـــــــمیم األزیـــــــاء والتشـــــــكیل علــــــــى أســـــــتاذ   القادر  عبدعبد السالم د / إیمان    ٧

مســاعد بقســم المالبــس والنســـیج المانیكــان ال
جامعـــة الملـــك  -كلیـــة االقتصـــاد المنزلـــي -

  .عبد العزیز 
  الزفتاوي  نبیه د / حنان    ٨

  
ـــــى المانیكـــــان أســـــتاذ مســـــاعد ال التشـــــكیل عل

االقتصــــــاد بقســــــم المالبــــــس والنســــــیج كلیــــــة 
  القاهرة . –جامعة حلوان  –المنزلي 

كلیــــــة  – المســــــاعد زیــــــاءاألتصــــــمیم أســــــتاذ   سفیان   نفیس لهامد / إ   ٩
 -التربیـــة لالقتصـــاد المنزلـــي والتربیـــة الفنیـــة

  جامعة الملك عبد العزیز .  -جدة
١٠  
  
  

كلیــــــة  -المســــــاعد  أســــــتاذ تــــــاریخ المالبــــــس  تركستاني عبداهللا د / حوریة 
 مكـــة المكرمـــة –القتصـــاد المنزلـــي التربیـــة ل

  جامعة أم القرى . -
١١  
  

ـــــــة التربیـــــــة  – المســـــــاعد نســـــــجالأســـــــتاذ   بركات عبد السالم د / عال  كلی
جامعـة -مكـة المكرمـة  –لالقتصاد المنزلـي 



 ١١١

  أم القرى . 
بقســــــــم المســــــــاعد زیــــــــاء األأســــــــتاذ تصــــــــمیم    محمد حسونة ود / عمر   ١٢

طبیقیـــة كلیـــة الفنـــون الت –المالبـــس الجـــاهزة 
  القاهرة. -جامعة حلوان –

١٣  
  

ــــى المانیكــــان المســــاعدأســــتاذة   عبود  محمد د / دعاء  التشــــكیل عل
كلیـــة االقتصــــاد  -بقســـم المالبـــس والنســــیج 

  القاهرة . –جامعة حلوان  –المنزلي 
ـــــاءاألأســـــتاذ تصـــــمیم   بخاري  عبد الحلیم د / حنان  ١٤ ـــــة  –  دالمســـــاع زی كلی

 -والتربیــة الفنیـــة التربیــة لالقتصــاد المنزلـــي 
  جامعة الملك عبد العزیز.  -جدة 

  
  



  
  الفصل الخامس

  
  النتائج والمناقشة

  
  الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة . ول اختبارات اعرض وتحلیل نتائج جد –أوًال 

  
ــًا  ــذها علــى   –ثانی عــرض وتحلیــل التصــمیمات الملبســیة وخطــوات تشــكیلها وتنفی

  المانیكان .
  

 ىعلـــا تشـــكیل التقنیـــات وتنفیـــذهیم ألســـس یـــل اســـتمارة عناصـــر التقـــو تحل –ثالثـــًا 
ـــة والمیكانیكیـــة ألقمشـــة الخواص الطوربطهـــا بـــتقنیـــات لمـــة االمانیكـــان ومالء بیعی

  . الدراسة
  

  صدق وثبات مقیاس التقدیر " استمارة عناصر التقویم " –رابعًا 
  

  خالصة النتائج . –خامسًا 
  

  التوصیات .  –سادسًا 
  



 ١١٣

  . ) ٥التل والدانتیل والجبیر )  وبطانتها في الجدول رقم ( وفیما یلي توضیح للخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لألقمشة المخرمة ( 
  ) یوضح الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لألقمشة المخرمة وبطانتها  ٥جدول رقم ( 

رقم 
  العینة 

متوسط وزن 
المتر المربع / 

  جرام 

متوسط السمك 
  ( مم )

  قوة االنفجار   مقاومة التجعد والكرمشة  .سم قوة الصالبة ملیجرام  معامل االنسدال
  ٢كجم / سم

التركیب 
البنائي 
  النسجي

  نوع الخامة 
في اتجاه 

  الطول
في اتجاه 
  العرض

في اتجاه 
  الطول

في اتجاه 
  العرض

  تریكو  ٤,٠  ٧٨,٥  ٨٨,٣  ٥٦٩,٦  ٢١٦,٢  ٠,٤٩  ٠,٢٧٨  ٤٤,٠  الخضراء
  تل

% بولي ١٠٠
  استر

  البیج
  
  

  تریكو  ٤,١٧  ٩٢,٨  ٩٢,٣  ٣١١٥,٠  ١١٤٩,٨  ٠,٣١  ٠,٩٩٥  ١٨١,٠
  دانتیل

مخلوط 
% نایلون ٤٠

% ٦٠مع 
  فسكوز

   ١,٨٠٠  ١٠,٩  ٩٧,٦  ٩٠٠,٦  ١٣٠٦,٥  ٠,٢٩  ١,٢٢  ٢٠٠,٠  السوداء
فتحـــــات العینـــــة 
واســــــعة تســـــــمح 
بمـــرور الغشــــاء 

  المطاطي.

  تریكو
  جبیر

١٠٠ %
  رایوان 

  " فسكوز "

   ٥أطلس   ١٤,٢  ١١٨  ١٢٩  ٥١٦,٢  ١٢٩,١  ٠,٤٢  ٠,١٦  ٩١  البطانة
   ٣عدد 

١٠٠ %
  بي  ذه  اسیتات

  وردي 
  رأحم



  
  ول اختبارات الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة . اعرض وتحلیل نتائج جد –أوًال 

  وفیما یلي عرض نتائج البحث وطرق تحلیلها وفقًا الرتباطه بالفرض األول : 
 الفرض األول 

بیعیـة والمیكانیكیـة لألقمشـة المخرمـة إحصـائیة بـین الخـواص الط توجد فروق ذات داللـة -أوالً  
 ،السـمك و  ،الجبیر ) وبطانتها من حیث خـواص ( الـوزن ، و الدانتیل و  ،موضوع الدراسة  (التل 

مقاومــة التجعـد والكرمشـة فــي و  ،قــوة الصـالبة فـي اتجــاه الطـول والعـرض و  ،معامـل االنسـدال و 
  قوة االنفجار ) .و  ،اتجاه الطول والعرض 

  
ـــــل الخـــــعالقـــــة  -١-١ ـــــة والمیكانیكیـــــة لألقمشـــــة المخرمـــــة موضـــــوع الدراســـــة ( الت  ،واص الطبیعی
كمـــا هـــو ) جـــرام  وزن المتـــر المربـــع (متوســـط وبطانتهـــا مـــن حیـــث خاصـــیة  الجبیـــر )و  ،الـــدانتیل و 

وزن وحـــدة لقمـــاش وفقـــًا لـــوزن وحـــدة المســـاحة و وزن ا یـــتم قیـــاس.  ) ٨ (موضـــح فـــي جـــدول رقـــم 
    وهي : الوزن عملیة قیاسر في العوامل التي تؤث وتقدیرالطول 
  الدقة في تحدید مساحة العینة. - ١
 الدقة في قص العینة وفي عملیة الوزن .  - ٢

  
  المخرمةقمشة لأل ٢/ مالمتر المربع / جرام  وزنمتوسط یوضح اختبار   ) ٨جدول رقم ( 

  
  
 
  

) العینة  ١( 
الخضراء           

  ( قماش التل)

  ) العینة ٢( 
  البیج 

  دانتیل )( قماش ال 

) العینة  ٣( 
  السوداء 

  ( قماش الجبیر )

  ) البطانة ٤( 

  
ـــــــــر  متوســـــــــط وزن المت

   ) جرام المربع (
  

  
٤٤,٠  

  

  
١٨١,٠  

  

  
٢٠٠,٠  

  
٩١  
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  )المخرمة  یوضح وزن المتر المربع / جرام لألقمشة ٣٥ - ( شكل
  

 اللــــون  ذي قمـــاش الجبیـــر ( ن متوســــط وزن المتـــر المربـــع / جـــرام فــــيأ یتضـــح مـــن الجـــدول     
ثــم      ٢/ مجــم )  ٢٠٠,٠(حیــث بلــغ متوســط وزن المتـر المربــع  ، سـود) حققــت أعلــى ارتفـاع األ

ثـم    ٢/ مجـم  ) ١٨١,٠ ( ) حیـث بلـغ متوسـط وزن المتـر المربـع بـیجالذو اللـون ( قماش الدانتیل
ـــــــون ـــــــاع حیـــــــثبخضـــــــر ) األ قمـــــــاش التـــــــل ( ذو الل ـــــــعبلـــــــغ متوســـــــط وزن ال أقـــــــل ارتف                    متـــــــر المرب

نتــائج الجــدول  ومــن .) ٩١(  المتــر المربــعالبطانــة بلــغ متوســط وزن فــي و ،   ٢/ مجــم  )٤٤,٠ (
قمــــاش  یلیــــهو ،  قمــــاش الجبیــــرحققــــه علــــى ارتفـــاع أ أن نالحــــظ )٣٥( البیــــانيوالشــــكل )  ٨رقـــم ( 
  .  بین األقمشة الثالثة ویالحظ اختالف المتوسطات،  أقل ارتفاعب قماش التل یلیه،  الدانتیل
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أخضر بیج أسود البطانة

لون العینة
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ـــــل عالقـــــة  -٢-١ ـــــة والمیكانیكیـــــة لألقمشـــــة المخرمـــــة موضـــــوع الدراســـــة ( الت  ،الخـــــواص الطبیعی
كمــا هــو موضــح خاصــیة متوســط ســمك القمــاش / مــم ، حیــث الجبیــر ) وبطانتهــا مــن و  ،الــدانتیل و 

فـالخیوط السـمیكة ، لهـا سـمك القمـاش علـى نمـرة الخیـوط المكونـة  قیـاس ویتم.  )٩في جدول رقم (
تعطـــي أقمشـــة ســـمیكة والخیـــوط الرفیعـــة تعطـــي أقمشـــة رفیعـــة ومـــن الواضـــح أنـــه كلمـــا زاد ســـمك 

  األقمشة زادت مقاومتها للتجعد والكرمشة .
  المخرمة األقمشةمتوسط سمك یوضح اختبار  ) ٩جدول رقم ( 

  
  
 
  

) العینة  ١( 
الخضراء           

  ( قماش التل)

  ) العینة  ٢( 
البیج                    

  ( قماش الدانتیل )

) العینة  ٣( 
  السوداء

  ( قماش الجبیر)

 )٤  (  
  البطانة

  
  متوسط سمك القماش

  ( مم) 
  

  
٠,٢٧٨  

  
٠,٩٩٥  

  
١,٢٢  

  
٠,١٦  
  

 
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  )المخرمة یوضح سمك األقمشة ٣٦ –( شكل 
  

ســود ) حققــت عینــة االختبــار ألااللــون  ذيفــي عینــة قمــاش الجبیــر (  نــهإیتضــح مــن الجــدول      
بــیج ) ال وناللــ ذي (ثــم قمــاش الــدانتیل ، مــم )  ١,٢٢ ( حیــث بلــغ متوســط الســمك، أعلــى ارتفــاع 

خضـر) حیـث بلـغ متوسـط األ اللـون ( ذي قمـاش التـل ثـم  مـم ) ٠,٩٩٥ (متوسط الوزن  غحیث بل
نتـائج الجـدول رقـم ن وم ، ) مم ٠,١٦البطانة بلغ متوسط السمك ( في ، و مم )  ٠,٢٧٨ ( السمك
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لون العینة



 
١١٨

،  یل، یلیـه قمـاش الـدانتیـر حققـه قمـاش الجبعلـى ارتفـاع أ نالحظ أن ) ٣٦( الشكل البیانيو )  ٩( 
  ثة.توسطات بین األقمشة الثالأقل ارتفاع ویالحظ اختالف المبیلیه قماش التل 

  
الـدانتیل و  ، ( التـلة لألقمشة المخرمـة موضـوع الدراسـةالخواص الطبیعیة والمیكانیكیعالقة  -٣-١
 كمـا هـو موضـح فـي جـدول رقـممعامـل انسـدال األقمشـة ، خاصـیة حیث الجبیر ) وبطانتها من و  ،
وأیضـــًا  ،تعتمــد خاصـــیة االنســـدال لألقمشـــة حســـب طریقـــة وضـــع القمـــاش علـــى الجســـمو  . ) ١٠ (

، التجـاه الصـحیح فـي كــل أجـزاء التصـمیم علـى المانیكــان لسـیة واألفقیــة حسـب خطـوط النسـیج الرأ
مــن الثنیــات فــي كــل  ◌ٍ ، خــال أن االنســدال یــتم بشــكل انســیابي دون میــل أو شــدعلــى ع التأكیــد مــ

  مساحاته .
   المخرمة نسدال األقمشةمعامل ایوضح اختبار  )١٠رقم (جدول 

  
  
  
 
  

  ) العینة  ١( 
  الخضراء 

  ( قماش التل)

  ) العینة ٢( 
  البیج 

  ( قماش الدانتیل ) 

  ) العینة  ٣( 
  السوداء 

  اش الجبیر )( قم
  

 )٤  (  
  البطانة

  
  األقمشة نسدالمعامل ا

  

  
٠,٤٩  

  
٠,٣١  

  
٠,٢٩  

  
٠,٤٢  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )المخرمة  یوضح معامل انسدال األقمشة ٣٧ –شكل  (
فیــه خضــر ) حققــت األ اللــون ذين معــدل االنســدال فــي قمــاش التــل ( أ یتضــح مــن الجــدول     

اللـون  ) ثـم قمـاش الـدانتیل ( ذي ٠,٤٩ (االنسـدال حیث بلغ معامل ، عینة االختبار أعلى ارتفاع 
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١١٩

اللــون  حققهــا قمــاش الجبیــر ( ذيثــم أقــل نتیجــة ،  ) ٠,٣١ بــیج ) حیــث بلــغ معامــل االنســدال (ال
ومــن  ). ٠,٤٢( ة بلــغ معامــل االنســدال) ، والبطانــ ٠,٢٩حیــث بلــغ معامــل االنســدال ( ســود ) األ

یلیـــه و  التــل ، أعلــى ارتفــاع قمــاشأن  نالحـــظ ) ٣٧(  البیــاني الشــكل) و  ١٠(  ل رقــمو نتــائج الجــد
األقمشـة  ویالحظ اختالف معامل االنسـدال بـین، أقل ارتفاع بالجبیر  یلیه قماشو ،  قماش الدانتیل

  . الثالثة 
  
ـــــل عالقـــــة  -٤-١ ـــــة والمیكانیكیـــــة لألقمشـــــة المخرمـــــة موضـــــوع الدراســـــة ( الت  ،الخـــــواص الطبیعی
اه الطــول والعــرض ، كمــا قــوة الصــالبة فــي اتجــخاصــیة حیــث  الجبیــر ) وبطانتهــا مــنو  ،الــدانتیل و 

قـوة صــالبة األقمشـة بمفهومهــا البســیط تعنـي مقاومــة الثنــي . و  ) ١١هـو موضــح فـي جــدول رقــم ( 
  بسبب فقدان المرونة من األقمشة فتصبح ناشفة وقاسیة وصلبة . 

  
/     لطول والعرضفي اتجاه االمخرمة األقمشة  صالبةقوة  یوضح اختبار ) ١١جدول رقم ( 

  ملیجرام
  
  
 
  

  ) العینة ١( 
  الخضراء  

  ( قماش التل)

  ) العینة ٢( 
  البیج 

  ( قماش الدانتیل ) 

  ) العینة ٣( 
  السوداء  

  ( قماش الجبیر )

 )٤ (  
  البطانة

  
قــوة الصـــالبة فــي اتجـــاه 

  الطول ( ملیجرام )
  

  
٢١٦,٢  

  
١١٤٩,٨  

  
١٣٠٦,٥  

  
١٢٩,١  

  
  
  
 
  

  ) العینة  ١( 
  ضراء الخ

  ( قماش التل)

  ) العینة ٢( 
  البیج 

  ( قماش الدانتیل ) 

  ) العینة ٣( 
  السوداء

  ( قماش الجبیر )

  ) البطانة ٤( 

  
قــوة الصـــالبة فــي اتجـــاه 

  العرض ( ملیجرام )
  

  
٥٦٩,٦  

  
٣١١٥,٠  

  
٩٠٠,٦  

  
٥١٦,٢  

  
  
 



 
١٢٠

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  
  
  

   ) ي اتجاه الطول والعرضفالمخرمة یوضح قوة صالبة األقمشة  ٣٨ –( شكل 
  

اللـون  ( ذياتجاه الطول فـي قمـاش الجبیـر ن قوة الصالبة / ملیجرام في أ یتضح من الجدول     
تجــاه فــي ا. ســم ) ملیجــرام  ١٣٠٦,٥حیــث بلغــت قــوة الصــالبة ( ، ســود ) حققــت أعلــى ارتفــاع األ

 .سـم  ) ملیجـرام ١١٤٩,٨( بیج ) حیث بلغـت قـوة الصـالبة الاللون  الطول ثم قماش الدانتیل ( ذي
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١٢١

خضـــر ) حیـــث بلغـــت قـــوة األاللـــون  الطـــول وأقـــل نتیجـــة كانـــت فـــي قمـــاش التـــل ( ذي فـــي اتجـــاه
. سـم ) ملیجـرام  ١٢٩,١، والبطانـة بلغـت فـي قـوة الصـالبة ( . سـم ) ملیجرام  ٢١٦,٢الصالبة ( 

. بة / ملیجـرام ن قـوة الصـال، أمـا فـي اتجـاه العـرض فیتضـح مـن الجـدول التـالي أفي اتجاه الطـول 
حیــث بلغــت قــوة ، بـیج ) حققــت أعلــى ارتفــاع الاللــون  اتجــاه العــرض لقمــاش الــدانتیل ( ذي فــيسـم 

اللــون  ، ثــم یلــي ذلــك قمــاش الجبیــر( ذي فــي اتجــاه العــرض. ســم ) ملیجــرام  ٣١١٥,٠الصــالبة ( 
 ( ذي حقـــق أقـــل نتیجـــة قمـــاش التـــلو ، ) ملیجـــرام  ٩٠٠,٦ســـود ) حیـــث بلغـــت قـــوة الصـــالبة ( األ

قــوة الصـــالبة ) ملیجـــرام ، والبطانــة بلغـــت  ٥٦٩,٦(  خضــر ) حیـــث بلغــت قـــوة الصــالبةاألاللــون 
نالحـظ )  ٣٨( والشـكل البیـاني )  ١١نتـائج الجـدول رقـم ( ومـن  ، . سم ) ملیجرام ٥١٦,٢( فیها 
التــل یلیــه قمــاش و  ، یلیــه قمــاش الــدانتیل، و لقمــاش الجبیــر  اتجــاه الطــولفــي  كــانأعلــى ارتفــاع أن 

فیـتم تحقیــق  ، بــین األقمشـة الثالثــةقــوة الصـالبة فــي اتجـاه الطـول ویالحــظ اخـتالف ، أقـل ارتفـاع ب
الفــرض األول حیـــث توجــد عالقـــة بــین كـــل خاصــیة مـــن خصــائص بعـــض األقمشــة المخرمـــة مـــن 

قـــوة الصـــالبة فـــي اتجـــاه الطـــول مـــع الشـــكل النهـــائي للتقنیـــة المنفـــذة بأســـلوب التشـــكیل علـــى حیـــث 
 یلیـــه(ذو اللــون بــیج )  قمـــاش الــدانتیلع ارتفــاحقــق أعلــى فقــد فــي اتجــاه العـــرض  ن ، أمــاالمانیكــا

، أقــــل ارتفــــاع بخضــــر ) األاللــــون  قمــــاش التــــل ( ذي یلیــــه، ســــود) قمـــاش الجبیــــر ( ذي اللــــون األ
  . جاه العرض بین األقمشة الثالثةویالحظ اختالف قوة الصالبة في ات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
١٢٢

الــدانتیل لألقمشــة المخرمـة موضـوع الدراسـة (التـل، و لطبیعیـة والمیكانیكیـة الخـواص اعالقـة  -٥-١
، كمـا فـي اتجـاه الطـول والعـرض مقاومة التجعد والكرمشـة خاصیة حیث الجبیر ) وبطانتها من و  ،

التجعــــد والكرمشــــة عبــــارة عــــن االرتفاعــــات واالنخفاضــــات .  )١٢هــــو موضــــح فــــي جــــدول رقــــم (
ج وتختلـف مقاومــة األقمشـة لتــأثیر التجعــد والكرمشـة طبقــًا لعوامــل الصـغیرة التــي تتكـون علــى النســی

  والخیط . ، والتركیب البنائي النسجي ، مثل نوع القماش ، متعددة 
  

 لألقمشة ة في اتجاه الطول والعرضیوضح اختبار مقاومة التجعد والكرمش) ١٢رقم ( جدول 
  المخرمة

  
  
 
  

  ) العینة  ١( 
  الخضراء 

  ( قماش التل)

  ) العینة  ٢( 
  البیج

  ( قماش الدانتیل ) 

  ) العینة ٣( 
  السوداء  

  ( قماش الجبیر )

 )٤ (  
  البطانة

  
مقاومة التجعد والكرمشـة 

  في اتجاه الطول .
  

  
٨٨,٣  

  
٩٢,٣  

  
٩٧,٦  

  
١٢٩  

  
  
  
  
 

  ) العینة ١( 
  الخضراء  

  ( قماش التل)
 

  ) العینة  ٢( 
  البیج

 ( قماش الدانتیل )

  ) العینة ٣( 
  داء السو  

 ( قماش الجبیر )

 )٤ (  
  

 البطانة

  
لتجعــد والكرمشــة قاومــة م

  في اتجاه العرض .
 

  
٧٨,٥ 

  
٩٢,٨  

 

  
١٠,٩  

 

  
١١٨ 
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  )  في اتجاه الطول والعرض المخرمة یوضح مقاومة التجعد األقمشة ٣٩ –( شكل 
  

 اللـون ( ذيقمـاش الجبیـر لفـي اتجـاه الطـول ن مقاومـة التجعـد والكرمشـة أ یتضح من الجـدول     
بـیج ) ال اللـون  ذي( تیل ثـم قمـاش الـدان، )   ٩٧,٦ ( حیـث بلغـت، سود ) حققـت أعلـى ارتفـاع األ

 ٨٨,٣(  بلغـت إذ خضـر )األاللـون  يقمـاش التـل ( ذو  جاءت في وأقل نتیجة، )  ٩٢,٣(  وبلغت
حیـث حققـت أعلـى ، ) فـي اتجـاه الطـول  ١٢٩مقاومـة التجعـد والكرمشـة (  هاوالبطانة بلغت فی، ) 
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١٢٤

خاصــیة التجعـد والكرمشــة فــي اتجــاه  ه فــينــمــن الجـدول أ یتضــحف أمــا فــي اتجـاه العــرض ارتفـاع  ،
 تحیـــث بلغـــ، بـــیج ) حققـــت عینـــة االختبـــار أعلـــى ارتفـــاع الاللـــون  ( ذي العـــرض لقمـــاش الـــدانتیل
حیــث بلغــت مقاومــة األخضــر) ن اللــو  ، ثــم قمــاش التــل ( ذي)  ٩٢,٨(  خاصـیة التجعــد والكرمشــة

ســود ) حیــث األاللــون  كانــت فــي قمــاش الجبیــر ( ذي وأقــل نتیجــة، )  ٧٨,٥التجعــد والكرمشــة ( 
نتـائج الجـدول رقـم ومـن  . ) ١٢٩مقاومة التجعد والكرمشـة (  ها) والبطانة بلغت فی ١٠,٩بلغت ( 

ویلیـه  ، قمـاش الجبیـرفـي طول في اتجاه الأعلى ارتفاع یتم تحقیق  )٣٩( البیانيوالشكل  )  ١٢( 
فـي مقاومـة التجعـد والكرمشـة فـي ویالحـظ اخـتالف  ،أقل ارتفاعبویلیه قماش التل ، قماش الدانتیل 
مقاومــة التجعــد فــي ، أمــا تحقیــق الفــرض األول  ومــن هنــا تــم، ین األقمشــة الثالثــة بــاتجــاه الطــول 

قمـاش  یلیـه، بـیج ) الاللـون  یل (ذيفقد حقق أعلى ارتفاع قماش الـدانتوالكرمشة في اتجاه العرض 
ویالحـــظ ، أقـــل ارتفـــاع بســـود) األاللـــون  ( ذيقمـــاش الجبیـــر یلیـــه، خضـــر ) األاللـــون  التـــل ( ذي

  بین األقمشة الثالثة.اتجاه العرض االختالف في مقاومة التجعد والكرمشة في 
  
ـــــة والمیكانیكیـــــة لألقمشـــــة المخرمـــــة موضـــــوع الدراســـــعالقـــــة  -٦-١ ـــــل الخـــــواص الطبیعی  ،ة ( الت
كمـا هـو موضـح قـي ،  ²قـوة االنفجـار كجـم / سـم خاصـیةحیـث الجبیر ) وبطانتها مـن و  ،الدانتیل و 

حة القمــاش والــذي تعــرف قــوة االنفجــار بأنهــا مقــدار تطبیــق الضــغط علــى مســاو  )١٣جــدول رقــم ( 
  یسبب قوة القطع .

   المخرمة نفجار األقمشةح اختبار قوة ایوض ) ١٣جدول رقم ( 
  
  
 
  

  ) العینة ١ (
  الخضراء  

  ( قماش التل)

  ) العینة  ٢( 
  البیج

  ( قماش الدانتیل ) 

  ) العینة ٣( 
  السوداء  

  ( قماش الجبیر )

 )٤ (  
  البطانة

  
  ²قوة االنفجار كجم / سم

  
  

  
٤,٠  

  
٤,١٧  

  
١,٨٠٠  

  
١٤,٢  

  
  
  
  
  

  



 
١٢٥

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 )المخرمة  یوضح قوة انفجار األقمشة ٤٠ –( شكل
   

 البــیج ) حققــتاللــون  لقمــاش الــدانتیل ( ذي  ²/ســم كجــم ن قــوة االنفجــارأ الجــدول یتضــح مــن     
ثــم یلــي  ، ²كجــم /ســم)  ٤،  ١٧ ( حیــث بلغــت قــوة االنفجــار، عینــة االختبــار أعلــى ارتفــاع فیهــا 

، أقـل نتیجـة قمـاش   ²م /سـمكجـ)   ٤،  ٠( خضـر ) حیـث بلغـت األاللـون  ( ذيذلك قمـاش التـل 
والبطانـة بلغــت  ، ²كجــم /سـم)  ١,٨٠٠ ( سـود ) حیــث بلغـت قـوة االنفجـاراأل لـونال ذي(   رالجبیـ

والشــكل )  ١٣نتــائج الجــدول رقــم ( ومــن  أعلى ارتفــاع ،، كــ ²كجــم /ســم) ١٤,٢فــي قــوة االنفجــار (
ویلیــه قمــاش ،  یلیــه قمــاش التــلو  ، قمــاش الــدانتیلحققــه أعلــى ارتفــاع أن  نالحــظ)  ٤٠( البیــاني 
  . االنفجار بین األقمشة الثالث ختالف في قوة االویالحظ  ، أقل ارتفاعبالجبیر 

  
) نجـد أن هنــاك عالقــة مباشـرة بــین متوســط  ١٣، ١٢، ١١،  ١٠،  ٩،  ٨ول (اجــدالوبدراسـة 

ــوزن ومتوســط الســمك  ــل ذيال ــة ( الت نتیل ذي اللــون األخضــر ، والــدا لكــل مــن األقمشــة التالی
(  سـط وزن العینـة فـي المتـر المربـع حیث بلغ متو  ،سود ) اللون البیج ، والجبیر ذي اللون األ

علـــى  والــوزن لتــأثیر زیادتــه، فنجــد العالقــة مباشــرة بــین معامـــل االنســدال  ²) جــم / م ٤٤,٠
نتیجة لزیادة صالبة القماش في كـل   معامل االنسدال انخفض ل االنسدال فكلما زاد الوزنمعام

  . من اتجاهي الطول والعرض
  

والتـى الجبیـر ) و  ،الـدانتیل و  ،یم عینات األقمشة المخرمة ( التل ق تم تقو وبناء على ماسب     
ــــل محــــاور الخــــواص الطبیعیــــة والمی ــــراداري تمث  Quolity(كانیكیــــة باســــتخدام الشــــكل ال

0

4

8

12

16

(٢
م/م

كج
ر (

جا
النف

ة ا
وم

مقا

أخضر بیج أسود البطانة

لون العینة
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Assessment (  ،ـــتم تحـــول حیـــث  دیـــد اتجـــاه الخاصـــیة إذا كانـــت موجبـــة أو ســـالبة ،وتح ی
 ة،وزنیـ محاور الثالثـة لكـل تصـمیم إلـى متوسـطاتالتقدیرات الوصفیة لكل عنصر من عناصر ال

 اعـدصـر كـل محور.لعـدد عنا وعه مسـاویكون الشكل الراداري عبارة عن شكل مضلع عدد أضـال
یــتم و  اً مثلثــ أو ًا ،أو مربعــ، مــن ثمانیـة أضــالع  اً مكونــ اً كـان مضــلعأرسـم الشــكل الــراداري ســواء 

ــى حــد ــة ةحســاب مســاحة كــل شــكل عل ــة التقلیدی أفضــل محــور لكــل أن  مــع توضــیح،  بالطریق
    . یمثله اكبر مساحة الذيیعطى الشكل  الذيتصمیم هو 

  
  یم عینة التل تقو }  ١{ 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ) خواص الطبیعیة والمیكانیكیة لقماش التلللوضح الشكل الراداري ی ٤١ -  ( شكل 
  

العینــــة ن ، حیــــث یتضــــح أوباســــتخدام الشــــكل الــــراداري تتحــــدد الخــــواص فــــي المحــــاور المدروســــة 
ت  فــي معامــل % مــن ألیــاف بــولي اســتر قــد زاد١٠٠ الخضــراء ( قمــاش التــل ) المصــنوعة بنســبة

) ، وقـــوة الصـــالبة فـــي اتجـــاه  ٢١٦,٢) ، وقـــوة الصـــالبة فـــي اتجـــاه الطـــول (  ٠، ٤٩ االنســـدال (
، وتقــل فــي مقاومــة التجعــد  ²) كجــم / ســم ٤,٠) ، ثــم تقــل فــي قــوة االنفجــار (  ٥٦٩,٦العــرض ( 

(          ) ، و مقاومــة التجعــد والكرمشــة فــي اتجــاه العــرض ٨٨,٣رمشــة فــي اتجــاه الطــول ( والك
  .   ) ٤١رقم (  كما هو موضح في الشكل) ،  ٧٨,٥

    
  
  
 

  الدانتیل یم عینة} تقو  ٢{ 
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   یوضح الشكل الراداري للخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لقماش الدانتیل) ٤٢-( شكل 
  

ن العینـة البـیج یتضـح أحیـث ، كل الـراداري تتحـدد الخـواص فـي المحـاور المدروسـة وباستخدام الش
% فسـكوز قـد تقـل  ٦٠% نـایلون ، ٤٠( قماش الدانتیل ) المصنوعة من األلیاف المخلوطة بنسـبة 

(           ة الصــــالبة فــــي اتجــــاه الطــــولوأیضــــًا تقــــل فــــي قــــو ،)  ٠,٣١فــــي معامــــل االنســــدال ( 
تضــح الزیــادة  فــي قــوة االنفجــار( ت) ، و  ٣١١٥,٠ة فــي اتجــاه العــرض ( وقــوة الصــالب ) ١١٤٩,٨

) ، ومقاومـــة  ٩٢,٣(  والكرمشـــة فـــي اتجـــاه الطـــولمقاومـــة التجعـــد ، وتقـــل  ²) كجـــم / ســـم  ٤,١٧
  ). ٤٢رقم( ) كما هو موضح في الشكل  ٩٢,٨التجعد والكرمشة في اتجاه العرض ( 

  
  الجبیر  یم عینة} تقو ٣{ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) یوضح الشكل الراداري للخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لقماش الجبیر ٤٣- ( شكل
  

ن العینــــة ، حیــــث یتضــــح أوباســــتخدام الشــــكل الــــراداري تتحــــدد الخــــواص فــــي المحــــاور المدروســــة 
معامـــل  هـــاقـــد قـــل  فی% رایـــون الفســـكوز ١٠٠عة مـــن ألیـــاف الســـوداء ( قمـــاش الجبیـــر ) المصـــنو 
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) ، وقــوة الصــالبة  ١٣٠٦,٥قــوة الصــالبة فــي اتجــاه الطــول (  قــلیضــًا توأ ) ، ٠,٢٩االنســدال ( 
 ، وتقـل ²كجـم / سـم)  ١,٨٠٠ضح الزیادة  في قوة االنفجـار( ت) ، وت ٩٠٠,٦في اتجاه العرض ( 

) ، و مقاومـــة التجعـــد والكرمشـــة فـــي اتجـــاه  ٩٧,٦مقاومـــة التجعـــد والكرمشـــة فـــي اتجـــاه الطـــول ( 
  .  ) ٤٣رقم (  كل) كما هو موضح في الش ١٠,٩العرض ( 

  
% بــولي ١٠٠العینــة الخضــراء ( قمــاش التــل ) والمصــنوعة مــن ألیــاف نســتنتج ممــا ســبق إن 

والمصـنوعة الـدانتیل) قمـاش لیها العینة البیج (لراداري ثم تاستر مثلت أكبر مساحة في الشكل ا
 ( قمـــاش   ثـــم العینـــة الســـوداء ، % فســـكوز٦٠و  % نـــایلون ، ٤٠مـــن األلیـــاف المخلوطـــة 

  . % رایون الفسكوز١٠٠لجبیر ) والمصنوعة من ألیاف ا
  

ــًا  ــذها علــى   –ثانی عــرض وتحلیــل التصــمیمات الملبســیة وخطــوات تشــكیلها وتنفی
  المانیكان .

  
  والمستخدمة في الدراسة الحالیة.توضح األقمشة المخرمة مع بطانتها  )١٦رقم ( الصورة و 

  

  
ــي  ــى المانیكــان باســتخدام هــذه تشــكیالتصــمیمات الملبســیة وخطــوات وفیمــا یل ــذها عل لها وتنفی

  تقنیات وهي :  وتحتوي على سبعاألقمشة 
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 سیطة العقدة الب* 

 العقدة المركبة * 

 العادي  الدرابیه* 

  الشعاعي  الدرابیه* 

  المستقیم  الدرابیه* 

 " الجودیهات " الفولونات * 

  " الجودیهات "لونات بكشكشة و الف* 
    

  الفرض الثاني 
التـأثیرات واص الطبیعیـة والمیكانیكیـة و مـة الخـمالءإحصائیة بـین  توجد فروق ذات داللة -ثانیاً 

 ةالمشــــكلو  ، الفولونــــات " الجودیهــــات " بأنواعهــــاو الــــدرابیهات و الجمالیـــة للتصــــمیمات العقــــدة 
  الجبیر ) وبطانتها .و  ،الدنتیل و  ،باألقمشة المخرمة ( التل 

للتقنیـات المناسـبة لنـوع المهـارات  لألقمشـة المخرمـة ةكانیكیـمة الخواص الطبیعیة والمیمالء -١-٢
ــــة العقــــدة المركبــــة ) و فــــي العقــــدة ( العقــــدة البســــیطة  ــــى مــــع البطان بخطــــوات تشــــكیلها وتنفیــــذها عل

  المانیكان . 
  قماش التل .العقدة البسیطة ل -١-١-٢

ونـــوع الخامـــة ، كـــو ریذو تركیـــب بنـــائي نســـجي ت) قمـــاش التـــل  (المســـتخدم لتنفیـــذ التقنیـــة القمـــاش 
 ، ٥أطلــس  تركیــب بنــائي نســجي ذاتالبطانــة الخارجیــة و لــون أخضــر ، الذو % بــولي اســتر ١٠٠

   لون ذهبي .  % اسیتات ذات١٠٠ونوع الخامة  
    .متر ٥بقماش التل = عدد األمتار لتنفیذ التقنیة 

  متر. ٣,٥لون ذهبي = ب "  ةبنجی قماش "  داخلیة عدد أمتار البطانة ال
  متر.  ٣,٥= لون ذهبي بأمتار البطانة الخارجیة عدد 

  القماش . التقنیة ولكن االختالف فقط في محتوىالطریقة ثابتة في تنفیذ ن ونوضح هنا أ
  

  التصمیم األول ( العقدة البسیطة ) تقنیةطریقة التجهیز لتنفیذ 
  . كسرافوردة على المانیكان مستخدمة شریط االخطوط تشكیل التقنی تحدد -
وكـذلك قمــاش ، والبطانـة الخارجیـة  ، التـي تالمـس الجسـم مباشـرةقمـاش البطانـة الداخلیـة  هـزجی -

 ورب . النسیج باتجاه  تقنیة العقدة البسیطةو  الطولي  تجاه النسیج وفقًا الالتل 

  : كما یلي العقدة البسیطة تقنیةذ ینفتو 
  .  وتنفیذ حیاكتها  یطة شكل تصمیم العقدة البسلتناسب  ل البطانة على المانیكانتتشك -



 
١٣٠

نـتج فسـم علـى شـكل مثلـث ١٠٠× سـم ١٠٠ لمـربعتینالقطعتـین ا بوضـعل العقـدة البسـیطة تتشك -
 .  عن ذلك خط ورب

لقطعتـین بالـدبابیس بحیـث ا ثبـتُّ م ، ثـتشكیل فتحة الرقبـة لمن نقطة المركز سم ٢٠مسافة  قصت -
مقـدار الراحـة  ١,٥لرقبة وتركـت مسـافة فتحة ا حیاكة جانبي ثم نفذت ، القماش للداخل اهیكون وج

وهـذه ،  القمـاش مـن األمـام والخلـف طنة من نفس القماش بحیث یكون وجهـاقلبت القطعة المبثم ، 
 التشكیل. المهارة في مباستخداتشكیل التقنیة للف القماش  على الطریقة ساعدت

 ،رب فـي مركـز المربـع على مسـاحة خـط الـو باإلبرة والخیط  ةالسراج غرزة حیاكة بخطيال نفذت -
العقــدة فــي مركــز  تظهــر القمــاش  لــف وعنــد تج عــن ذلــك مقــدار مــن الكشكشــةنــفالخــیط  ◌ُ دوشــد

 الصدر . 

ثبیــت التقنیــة فــوق البطانــة مباشــرة علــى جســم المانیكــان بالــدبابیس متبعــة خطــوات التشــكیل مــن ت -
والســـــیطرة ، تـــــزان واال، ومقـــــدار الراحـــــة ، متمثلـــــة فـــــي  اتجـــــاه النســـــیج ، حیـــــث عناصـــــره وأسســـــه 

الســمك ، ثــم تـــم  مقـــدار الــوزن مــنخفض وأیضــاً ویتمیــز قمــاش التــل بهــذه الصــفة ألن ، واالنســدال 
 ت مركز العقدة على خط نصف المانیكان . یثبت

ـی - ّ فتحــة  مقــدار الكشكشــة الناتجــة مـن مركــز العقــدة فــي كــال الجـانبین األیمــن واألیســر وأیضــاً  تُّ ثب
حــردة و خــط الكتـف ، و بـة ، وهـي فتحــة الرق، عالمـات الحیاكــة تحدیــد عـد بذلــك و ، الرقبـة " العنـق " 

ء الــذي تحــت التقنیــة فــي األمــام مــع ز الجــقمــاش التــل  تــم تشــكیلو ء مــن خــط الجنــب ، جــز و اإلبــط ، 
وتشـكیل ، الحـردة مـن تحـت الصـدر فـي كـال الجـانبین و خط الجنب ، وهي ، أخذ عالمات الحیاكة 

 ر الراحة.مقدا ١,٥ترك مسافة  عملیة القص مع تنفذ، ثم الخلف 

ألن التشكیل وتنفیذ التقنیـة مـن متطلباتـه تطبیـق ، ذ الحیاكة باستخدام الماكینة واإلبرة والخیط تنف -
، الجبیــر )  –الــدانتیل  –فــي ( التــل بیعــة الخاصــة طذات ال المخرمــة الحیاكــة الراقیــة فــي األقمشــة

 .   )   ١٩،  ١٨، ١٧رقم ( وكما هو موضح في الصورة 

  
  
  
  
  

قمــاش التــل مــع  م) توضــح تنفیــذ تقنیــة العقــدة البســیطة باســتخدا١٧صــورة رقــم (
  البطانة 
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) توضح تنفیذ تقنیة العقـدة البسـیطة باسـتخدام قمـاش الـدانتیل مـع ١٨صورة رقم (

 البطانة 
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تقنیة العقدة البسیطة باستخدام قماش الجبیر مع  ) توضح تنفیذ١٩صورة رقم (

  .البطانة
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  قماش الدانتیل .العقدة المركبة ل -٢-١-٢
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ونــوع الخامــة  ، ذو تركیــب بنــائي نســجي تریكــو ) قمــاش الــدانتیل القمــاش المســتخدم لتنفیــذ التقنیــة (
تركیـــب  والبطانـــة الخارجیـــة ذاتن بـــیج ، لـــو % فســـكوز وال٦٠% نـــایلون مـــع  ٤٠ بنســـبة  مخلـــوط

  لون وردي.  % اسیتات ب١٠٠ونوع الخامة   ، ٥بنائي نسجي أطلس 
  متر.  ٥بقماش الدانتیل = عدد األمتار لتنفیذ التقنیة 

  متر. ٣,٥= وردي لون ب"  ةعدد أمتار البطانة الداخلیة " قماش " بنجی
  تر. م ٣,٥= لون وردي ب عدد أمتار البطانة الخارجیة 

  القماش . التقنیة ولكن االختالف فقط في محتوىالطریقة ثابتة في تنفیذ 
  

  التصمیم الثاني ( العقدة المركبة ) تقنیةطریقة التجهیز لتنفیذ 
  .  خطوط تشكیل التقنیة على المانیكان مستخدمة شریط االكسرافورد  تحدد -
 وكـذلك قمــاش، والبطانـة الخارجیـة  ،التـي تالمـس الجسـم مباشـرة قمـاش البطانـة الداخلیـة  هـزجی -

    ورب.النسیج باتجاه ال تقنیة العقدة المركبةطولي " و ال تجاه النسیج "وفقًا ال الدانتیل
 
  :كما یليالعقدة المركبة  تقنیةذ ینفتو 
 .وتنفیذ حیاكتها  تناسب شكل تصمیم العقدة المركبةعلى المانیكان ل ل البطانةتشك -

ســم علــى شــكل ١٠٠× ســم ١٠٠المربعــة الــدانتیل  قطعــة القمــاش وضــعفتالعقــدة المركبــة ل تشــك -
 نتج عن ذلك خط ورب. فمثلث 

ن یكــون البرســـل فـــي ضـــلعي عـــي أالـــورب ورو  وهــو عبـــارة عـــن اتجـــاه نســیج يمكـــان الثنـــ قــصی -
  المثلث . 

، وفـي منتصــف هـذه المســافة  " أ ، ب "  ة ثانیـة مــن المنتصـف بمسـافة ســمیتمـاش مــر ثنـي القی -
 تضـــعالنقطــة " ج " ألعلـــى وو ســـم مـــن  ٤ثـــم أخـــذت مســافة ، طـــة جدیـــدة وهــي " ج " نق تضــعو 

  ." د "  ة هيعالمة جدید
ــرُ  - بـــ" هــــ " نقطــة جدیـــدة تعــرف  " د " ووضــعتنقطـــة النقطــة " ب " إلــى القــوس علــى امتـــداد م سِ
  مقدار القوس .  َّصقُ و 
ّ یفــرد القمــاش و ی -٦ األیمــن  نن كــال الجــانبیمــ ســم ٢,٥ثنــي مقــدار ، مــع الــورب باتجــاه خــط  قــص

  واألیسر.
وظهـر القمـاش فـي  ، قماش الدانتیل بحیث تصبح الحافـة الخارجیـة ألسـفل والبرسـل ألعلـى َّفلُ ی -
  جهة . االو 
  شكشة.السراجة عند مركز العقدة مقدار الك غرزةب نبالیدین بعد عمل خطی مسك القماشت -



 
١٣٥

ــی - أن الكســرات والثنایــا عنــد مركــز علــى أكیــد القمــاش مســتخدمة الیــد الیمنــى والیســرى مــع الت َّفُل
واالتــــزان ، والتأكیــــد ، ســــب وهــــي التنا، وبهــــذه الطریقــــة حققــــت بعــــض عناصــــر التشــــكیل ، العقــــدة 

  . والسیطرة
أي أن    قمـة  ،األیمـن واألیسـر  ناث االنعكـاس بـین الجـانبیحدلف قماش الدانتیل مرة ثانیة إلی -

قمــة الیســار العلیــا تصــبح فــي الجانــب األیســر ، الســفلي الیمــین العلیــا تصــبح فــي الجانــب األیمــن 
  السفلي .

ْ تَ بــثُ ت - ثبــت مركــز العقــدة علــى خـــط كمــا ، انــة المنفــذة علــى جســم المانیكــان التقنیــة فــوق البط ◌
  وأیضا الكسرات والثنایا الناتجة من مركز العقدة المركبة . ، نصف المانیكان 

عالمــات  تدحــدشــكیل العقــدة المركبــة علــى المانیكــان التقنیــة مســتخدمة مهــارة ت ثبــتُّ ت بعــدمــن و  -
 أسـفلیل الجـزء الـذي شـكتـم تو الجنـب ، و حـردة اإلبـط  ، و  ط الكتـف ،خو فتحة الرقبة ، من  الحیاكة

قـص و  ،یلـي التقنیـةالـذي الخط المائـل ، و الجنب  خط : األمام مع اخذ عالمات الحیاكة التقنیة في
 .    تم تنفیذ الحیاكةو  سم٢ تصمیمالقماش الزائد مع ترك مقدار لراحة ال

-  ُ   .   ةخذ عالمات الحیاكأالخلف مع  ِّشكلی
ــ◌َ  - ذات  لألقمشـــةتقنیــة العقـــدة المركبـــة باســتخدام المهـــارة الیدویــة واآللیـــة لتصـــمیم  الحیاكـــة تُ ذنفّ

،  ٢١،  ٢٠رقـم ( ، وكمـا هـو موضـح فـي الصـور الجبیر )  –الدانتیل  –الطبیعة الخاصة ( التل 
٢٢ (  .        
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ــم ( ــة )٢٠صــورة رق ــة العقــدة المركب ــذ تقنی ــل مــع  توضــح تنفی باســتخدام قمــاش الت
 البطانة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
١٣٧

باسـتخدام قمـاش الـدانتیل مـع  توضـح تنفیـذ تقنیـة العقـدة المركبـة )٢١صورة رقم (
 البطانة 
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باســتخدام قمــاش الجبیــر مــع  ذ تقنیــة العقــدة المركبــةتوضــح تنفیــ )٢٢صــورة رقــم (
 البطانة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  



 
١٣٩

المناسـبة لنـوع المهـارات للتقنیـات  لألقمشـة المخرمـة ةمة الخواص الطبیعیة والمیكانیكیمالء -٢-٢
بخطــوات ة مــع البطانــ) المســتقیم  الدرابیــه –الشــعاعي  الدرابیــه –العــادي  الدرابیــه (فــي الــدرابیهات 

  تشكیلها وتنفیذها على المانیكان . 
  قماش الجبیر .الدرابیه العادي ل -١-٢-٢

 ونــوع الخامــةذو تركیــب بنــائي نســجي تریكــو،  ) قمــاش الجبیــر القمــاش المســتخدم لتنفیــذ التقنیــة (
 ٥تركیـب بنـائي نسـجي     أطلـس  والبطانة الخارجیة . ذات، أسود لون ب % رایوان الفسكوز١٠٠

  .   لون أحمرالذو % اسیتات ١٠٠ع الخامة  و ون ،
  متر.  ٤,٥=  ألمتار لتنفیذ التقنیة بقماش الجبیرعدد ا

  متر. ٣,٥=  لون أحمرب"  ةنجیعدد أمتار البطانة الداخلیة " قماش " ب
  متر.  ٣,٥= لون أحمربعدد أمتار البطانة الخارجیة 

  . القماش االختالف فقط في محتوىولكن ، التقنیة ن الطریقة ثابتة في تنفیذ هنا أونوضح 
  

  العادي ) التصمیم الثالث ( الدرابیه تقنیةیقة التجهیز لتنفیذ طر 
  خطوط تشكیل التقنیة على المانیكان مستخدمة شریط االكسرافورد . تحدد -
وكـذلك قمــاش ، والبطانـة الخارجیـة ، التـي تالمـس الجسـم مباشـرة قمـاش البطانـة الداخلیـة  جهـزت -

  الورب.نسیج باتجاه الالعادي  ابیهالدر تقنیة الطولي " و تجاه النسیج " ال قاً وفالجبیر 
 

  :كما یلي العادي  الدرابیه تقنیةذ ینفتو   
   وتنفیذ حیاكتها.، العادي  الدرابیهتناسب شكل تصمیم ل ل البطانة على المانیكان شكت -

نـتج عـن و ى شـكل مثلـث سـم علـ١٠٠× سـم ١٠٠المربعـة  القطعة توضعف العادي الدرابیه لشكی -
  .  مرونة أثناء التشكیل  إلعطاء وربال ذلك اتجاه النسیج 

القمــاش فــوق و ورب الــنســیج القمــاش بحیــث یكــون اتجــاه خــط نصــف األمــام علــى اتجــاه  بــقطُ ی -
 البطانة المنفذة على جسم المانیكان . 

مقـدار ثبـت كتـف و نسـیابیة إلـى أعلـى عنـد خـط المـن بدایـة خـط نصـف األمـام وبا الدرابیـه شـكلی -
 ، مـع مالحظـةالكتـف خـط علـى ع دبوس مـن أم وهو مقدار ارتفاع الدرابیه عمق كسرات الدرابیه ،

أسسـه  متطلبـات التشـكیل بكـلوبـذلك نفـذت  ، بین كل واحدة والتي تلیهـاأن تكون المسافة متساویة 
دمة مســـتخ ،قمـــاشنســـدال الوا ، ومقـــدار الراحـــة،  تجـــاه النســـیج او  ، مـــن حیـــث االتـــزان، وعناصـــره 

 تمامًا .  یهت الدرابیثبالمهارة في تشكیل التقنیة  وت

حـردة و خـط الكتـف ، و عالمات الحیاكـة مـن خـط نصـف األمـام ،  خذتؤ  تقنیة الدرابیه بعد تشكیل -
 .  سم للقص والحیاكة ١,٥ترك مقدار وخط الوسط مع خط حیاكة الجنب ، و  اإلبط ،
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مــع ،قمــاش الجبیــر بالــدبابیس  وثبــتُّ ، ط إلــى خــط الــذیل یبــدأ مــن خــط الوســل الجــزء الــذي شــكّ ی -
 قص القماش الزائد . ثم ی، خط الذیل و وتتمثل في خط الجنب ، ، أخذ عالمات الحیاكة 

نفـذ تشــكیل الخلـف مــع تثبیــت قمـاش الجبیــر بالــدبابیس وأخـذ عالمــات الحیاكــة مـن خــط الكتــف ی -
 قص القماش الزائد . وخط الذیل مع  خط الجنب ،و حردة اإلبط ، و حردة الرقبة الخلفیة و 

 –لألقمشــة ذات الطبیعــة الخاصــة ( التــل العــادي  الدرابیــه تصــمیمل الحیاكــة الیدویــة واآللیــة ذیـنفت -
 ) .       ٢٥،  ٢٤،  ٢٣(رقم  موضح في الصورالجبیر ) كما هو  –الدانتیل 
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باســتخدام قمــاش التــل مــع  عــاديال توضــح تنفیــذ تقنیــة الدرابیــه )٢٣صــورة رقــم (
  البطانة 
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العـادي باسـتخدام قمـاش الـدانتیل مـع  ) توضح تنفیذ تقنیـة الدرابیـه٢٤صورة رقم (
 البطانة 
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مـع  الجبیـرباسـتخدام قمـاش  العـادي توضـح تنفیـذ تقنیـة الدرابیـه )٢٥صـورة رقـم (
 البطانة 
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  قماش التل . الدرابیه الشعاعي ل -٢-٢-٢
ــــــة ( ــــــذ التقنی ــــــل  القمــــــاش المســــــتخدم لتنفی ــــــائي نســــــجي تریكــــــو ) قمــــــاش الت ــــــب بن ــــــوع ، ذو تركی ون

 ٥نـائي نسـجي أطلـس تركیـب ب والبطانـة الخارجیـة ذاتلون أخضر ، الو  % بولي استر١٠٠الخامة
  .    ذهبي لون% اسیتات ب١٠٠وع الخامة  ون ،

  متر.  ٦عدد األمتار لتنفیذ التقنیة بقماش التل = 
  متر. ٣,٥لون ذهبي = ب"  ةبطانة الداخلیة " قماش " بنجیعدد أمتار ال

  متر.  ٣,٥لون ذهبي = بعدد أمتار البطانة الخارجیة 
  القماش . ولكن االختالف فقط في محتوى ، التقنیةن الطریقة ثابتة في تنفیذ هنا أضح ووا
  
  ) الشعاعي ( الدرابیهالرابع لتنفیذ تقنیة التصمیم ریقة التجهیز ط
  خطوط تشكیل التقنیة على المانیكان مستخدمة شریط االكسرافورد . حددت -
خارجیــة وكــذلك قمــاش والبطانــة ال، التــي تالمــس الجســم مباشــرة قمــاش البطانــة الداخلیــة  جهــزی -

  ورب . النسیج اتجاه الب الشعاعي الدرابیهتقنیة و  طولي "ال تجاه النسیج "التل وفقًا ال
  
 :كما یليالشعاعي  الدرابیه تقنیةذ ینفتو 

  وتنفیذ حیاكتها .الشعاعي  ناسب شكل تصمیم الدرابیهتالبطانة على المانیكان ل لشكت -
  . علیهالشعاعي  ذ تشكیل تقنیة الدرابیهینفل الجزء األیسر من الصدر لتشكی -
ـــدبابیس مـــن أعلـــى خـــط الكتـــباســـتخد قمـــاش التـــل بـــتیثُ  - خـــط و خـــط الجنـــب ، و ف األیســـر ، ام ال

  الوسط.
تـــرك مســـافة عالمـــات الحیاكـــة مـــع  خـــذتؤ الجنـــب األیســـر بالنســـبة لمنطقـــة الصـــدر   بعـــد تشـــكیل -

     قص القماش الزائد .یثم ، سم مقدار الراحة ١,٥
خــط اتجــاه  علــىســم ١٠٠× ســم ١٠٠أبعادهــا المربعــة  القطعــة ضــعیو  الشــعاعي الدرابیــه یشــكل -
  .  مرونة في تشكیل الكسرات من الجنب األیسرإلعطاء  وربال
 مباشـرة  جسـم المانیكـان علـى مسـتخدمة الـدبابیس األیمـن أعلى خط الكتـف من قماش التل ثبتُّ ی -

  . التي تم تشكیلها وتنفیذ حیاكتها فوق البطانة الخارجیة
  سرات بالدبابیس .ثبت الكتثم الشعاعي من الجنب األیسر  الدرابیه یشكّل -
ــثُ  - ّ تتمثــل فــي والتــي ، خــذ عالمــات الحیاكــة لتــل بالــدبابیس فــي الجنــب األیمــن مــع أقمــاش ا ◌َ تب

القصـة المائلـة مـن خـط و خط الجنـب ، و " أي رقم سبعة ،  Vحردة الرقبة على شكل " و خط الكتف 
  صل الجانب األیمن فوق منطقة أكبر حجم . إلى أن یالوسط من الجنب األیسر 



 
١٤٥

مــن خــط الوســط فــي الجنــب األیســر إلــى الكورســاج العلــوي  تحــتبالــدبابیس الجــزء الــذي  ثبــتُّ ی -
ـــذیل  وخـــط  : أخـــذ عالمـــات الحیاكـــةمـــع الجنـــب األیمـــن مـــن فـــوق منطقـــة أكبـــر حجـــم إلـــى خـــط ال

  قص القماش الزائد . خط الوسط المائل مع الجنب، و 
خــط الـذیل مــع أخــذ و الجنــب ، و ، خــط الكتـف فــي یس ثبـت قمــاش التــل بالـدبابیثــم ل الخلــف كّ شـی -

  قص القماش الزائد . عالمات الحیاكة ثم 
لألقمشــة ذات الطبیعــة  الشــعاعي مســتخدمة مهــارات الحیاكــة الراقیــة حیاكــة تقنیــة الدرابیــه ذیــنفت -

 ) .       ٢٧،٢٨، ٢٦رقم ( كما هو موضح في الصورو  الجبیر ) ، –الدانتیل  –الخاصة ( التل 
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باسـتخدام قمـاش التـل مــع الشـعاعي  توضـح تنفیـذ تقنیـة الدرابیــه) ٢٦صـورة رقـم (
 البطانة 
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مع الشعاعي باستخدام قماش الدانتیل  ة الدرابیهتوضح تنفیذ تقنی )٢٧صورة رقم (
 البطانة 
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الشعاعي باستخدام قمـاش الجبیـر مـع  ة الدرابیه) توضح تنفیذ تقنی٢٨صورة رقم (
 البطانة 
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  قماش الدانتیل . الدرابیه المستقیم ل -٣-٢-٢
 ونــوع الخامــة، ذو تركیــب بنــائي نســجي تریكــو  ) قمــاش الــدانتیل خدم لتنفیــذ التقنیــة (القمــاش المســت

ات تركیـب بنـائي نسـجي طانـة الخارجیـة ذوالب،  لـون بـیجب% فسـكوز ٦٠نـایلون مـع % ٤٠مخلوط 
  .    ون ورديالل وذ% اسیتات ١٠٠وع الخامة  ون،  ٥أطلس 
  متر.  ٨=  ألمتار لتنفیذ التقنیة بقماش الدانتیلعدد ا

  متر. ٣,٥=  لون ورديب"  ةداخلیة " قماش " بنجیعدد أمتار البطانة ال
  متر.  ٣,٥= لون وردي ب عدد أمتار البطانة الخارجیة 

  القماش .ولكن االختالف فقط في محتوى ، لتقنیة ن الطریقة ثابتة في تنفیذ ان الواضح أوم
  

  المستقیم  التصمیم الخامس الدرابیه تقنیةطریقة التجهیز لتنفیذ 
وهـــو عبـــارة عـــن ،  خطـــوط تشـــكیل التقنیـــة علـــى المانیكـــان مســـتخدمة شـــریط االكســـرافورد تحـــدد -

  .  بابیس على المانیكان الساتان الرفیع ویثبت بالدمن شریط 
وكـذلك قمــاش ، البطانـة الخارجیـة و ، التـي تالمـس الجسـم مباشـرة قمـاش البطانـة الداخلیـة  جهـزی -

ألن  ،طــــوليالنســــیج اتجــــاه البالمســــتقیم  تقنیــــة الدرابیــــهالطــــولي " و تجــــاه النســــیج " ال وفقــــاً  الــــدانتیل
سـاعد الباحثـة لتشـكیل ممـا بالمطاطیـة تمیز ذات التركیب البنائي النسجي تریكو تاألقمشة المخرمة 

  .   التقنیة بهذه الطریقة
  

 :كما یليالمستقیم  الدرابیه تقنیةذ یتنفو 

  .  وتنفیذ حیاكتها ، تناسب شكل تصمیم الدرابیة المستقیمل البطانة على المانیكان لشكت -
سـتطیل م سم علـى شـكل١٢٠× سم ٢٠٠ أبعادهاة الدرابیه المستقیم بوضع قطعة مستقیم لشكی -
فـــي ذلـــك  وســـاعد ، طـــوليالنســـیج اتجـــاه الالمســـتقیم مســـتخدمة  تقنیـــة الدرابیـــه حیـــث تـــم تشـــكیل، 

  .  تتمیز بالمطاطیة   هي، إذ نسجي لهذه األقمشة المخرمة التركیب البنائي ال
ْ بتثُ ت - علـى المانیكـان  القطعة المستقیمة مسـتخدمة قمـاش الـدانتیل فـوق البطانـة المنفـذ حیاكتهـا ◌

االنسـدال و مقـدار الراحـة ، و من ناحیة اتجـاه النسـیج ، أسس وعناصر التشكیل  مع مراعاة، مباشرة 
  . والتناسب في مساحة ارتفاع الدرابیه، 
المســـتقیم  ل الدرابیـــهیشـــكبابیس لتالقمـــاش فـــوق البطانـــة فـــي منطقـــة الصـــدر بالـــد بـــتثُ یبعـــد ذلـــك  -

 ،یـة مهـارة التشـكیل علـى المانیكــانت تقنمسـتخدمة الـدبابیس فــي تثبیـ، رتفـاع الامقـدار  فـي والـتحكم
مـــن  ابیـــهارتفـــاع الدر فـــي مراعیــة  ،منطقـــة الخصـــر مســـتقیم إلـــىال ت عملیـــة تشـــكیل الدرابیــهكـــرر ثــم 

 تأخــذ ثــم، أو الكســرة المرتفعــة  شــكل الدرابیــهلتنفیــذ  اً یكــون المقــدار واحــدأن الصــدر إلــى الخصــر 
وقــص القمــاش الزائــد ،  ، خــط الخصــرو خــط الجنــب ، و العلــوي ،  خــط الصــدر : عالمــات الحیاكــة



 
١٥٠

ثــم ، نتیل المثبتــة علیــه الــدبابیس الــدا رفــع قمــاشتــم أكــد مــن تثبیــت الــدبابیس علــى البطانــة بعــد التو 
  .  مستخدمة اإلبرة والخیط الدرابیة المستقیم ثبت ی
  المستقیم في األمام .  الخلف بنفس طریقة تشكیل الدرابیه ِّكلشُ ی -
مســتخدمة الــدبابیس فـي منطقــة كــل مكانهـا علــى المانیكـان عــددها و  مـن حیــث حـدد الجودیهــاتت -

  فولونة .
ـــت - ـــدبابیسیـــثبتـــم تو  ،كل الجودیهـــات " الفولونـــات " مـــن تحـــت الخصـــرشُ مـــن خـــط  ت القمـــاش بال

وقــص ، ضــع دبــوس مكــان المحــدد للفولونــة تــم و وفــي ال، طــولي الالنســیج اتجــاه ب مــاممنتصــف األ
ّ لقماش منسدالً ترك االقماش بطریقة عمودیة مع  بأنـه مناسـب مـع الـوزن   حسب االتساع الذي تمیـز

  السمك .و  ،
أخــذ عالمــات الحیاكــة مــن خــط الخصــر مــع ، هــذه الطریقــة إلــى نهایــة خــط الخصــر  تكــرر ثــم ت -

  قص القماش الزائد . ثم  ، ومن الیمین طویل، صیر قو مائل من الیسار وهو ، خط الذیل إلى 
  ات في الخلف . شكل الجودیهتوبنفس الطریق  -
الحیاكة الراقیة لتثبیت القطعة التـي فـي األمـام في ذ الحیاكة مستخدمة الطریقة اآللیة والیدویة تنف -

فــي قمــاش مراعیــة طریقــة التوصــیل وطریقــة القــص بالنســبة لشــكل الــوردة ، فــي نهایــة خــط الــذیل 
ي كــــل مرحلـــة مــــن فـــ تمعالجـــاالمخرمــــة ذات الطبیعـــة الخاصـــة تتطلــــب  األقمشـــةألن ، الـــدانتیل 
 –الــدانتیل  –لألقمشــة ذات الطبیعــة الخاصــة ( التــل   الحیاكــةو القــص ، و التشــكیل ، وهــي مراحلهــا 

 ) .         ٣١، ٣٠، ٢٩  رقم ( الصوركما هو موضح في و ، الجبیر )  
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مـع تـل المسـتقیم  باسـتخدام قمـاش ال ) توضح تنفیـذ تقنیـة الدرابیـه٢٩صورة رقم (
 البطانة 
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المسـتقیم  باسـتخدام قمـاش الـدانتیل  ) توضـح تنفیـذ تقنیـة الدرابیـه٣٠صورة رقـم (
 مع البطانة 
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مـع قیم  باستخدام قماش الجبیر المست ) توضح تنفیذ تقنیة الدرابیه٣١صورة رقم (
 البطانة 
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ـــــة والمیكانیكیـــــ مـــــةمالء -٣-٢ ـــــات  ةالخـــــواص الطبیعی المناســـــبة لنـــــوع ألقمشـــــة المخرمـــــات للتقنی
بخطـــوات مـــع البطانـــة ) الفولونـــات بكشكشـــة  ،الفولونـــات  ( "الجودیهـــاتالفولونـــات "المهـــارات فـــي 

  تشكیلها وتنفیذها على المانیكان . 
  قماش الجبیر . الفولونات ل -١-٣-٢

، ونــوع الخامــة ذو تركیــب بنــائي نســجي تریكــو  ) اش الجبیــرقمــ القمــاش المســتخدم لتنفیــذ التقنیــة (
ونـوع  ، ٥تركیب بنائي نسـجي أطلـس  والبطانة الخارجیة ذاتلون أسود ، % رایون فسكوز ال١٠٠

  لون أحمر .  % اسیتات ب١٠٠الخامة  
  متر.  ٤,٥عدد األمتار لتنفیذ التقنیة بقماش الجبیر = 

  متر. ٣,٥لون أحمر = ب"  ةبنجی بطانة الداخلیة " قماش "عدد أمتار ال
  متر.  ٣,٥لون أحمر = بعدد أمتار البطانة الخارجیة 

  القماش . التقنیة ولكن االختالف فقط في محتوىن الطریقة ثابتة في تنفیذ ح أیوضویجدر هنا ت
  

  التصمیم السادس ( الفولونات )  تقنیةطریقة التجهیز لتنفیذ 
 تم وضــعةبحیــث یـ ،  انیكــان مسـتخدمة شــریط االكسـرافوردخطــوط تشـكیل التقنیــة علـى الم تحـدد -
 خـط مائـل فــي منطقـة الصـدر مــن أعلـى خــط الكتـف األیمـن إلــى تحـت اإلبـط فــي الجانـب األیســرب

  .  نعلى جسم المانیكا
وكـذلك قمــاش ، رجیـة والبطانـة الخا، التـي تالمـس الجسـم مباشـرة قمـاش البطانـة الداخلیـة  جهـزی -

  .  طولي النسیج اتجاه البطولي " وتقنیة الفولونات اللنسیج " تجاه االجبیر وفقًا ال
  

 : كما یلي الفولونات تقنیةذ ینفتو 

  تناسب شكل تصمیم الفولونات وتنفیذ حیاكتها .   ل البطانة على المانیكان لتشك -
ـی - الحـردة المائلـة فــي و خـط الكتـف األیمــن ،  ثبــتُ إذ الطـولي نسـیج اتجــاه المسـتخدمة كل األمـام شُ

أخـذ عالمـات الحیاكـة مـع مـع ، خـط الجنـب و تبدأ من خـط الكتـف إلـى تحـت اإلبـط ،  التي الصدر
    قص القماش الزائد .و ، مقدار الراحة سم  ١,٥ ترك مسافة

  مكان الفولونات وعددها في منطقة الصدر باستخدام الدبابیس .  یحدد -
ضـع القطعـة ثـم تـم و ، الفولونـات  لتشـكیل قماش الجبیر من خط الكتف األیمـن بالـدبابیس  ثبتُّ ی -

مـن أعلــى خــط  بــدءاً شـریط  علــى شــكلنســیج طـولي  سـم ٣٠ســم وعرضــها ١٥٠طولهـا  أبعــادالتـي 
عنــد تشــكیل القمــاش إلــى األعلــى  مــن ویتــرك مقــدار الكــورنیش الــذي یغطــي الــذراع األلكتــف مــع ا

 منسـدالً اش الجبیـر تـرك قمـقـص القمـاش بطریقـة عمودیـة مـع وی ، یت بالـدبوسثبتالتم و  ولونةفأول 
  جدًا .  اً منخفضلوحظ أن االنسدال كان قد و ، 
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أخـــذ عالمـــات مـــع ، للجانـــب األیســـر تحـــت اإلبـــط  ت هـــذه الطریقـــة إلـــى أن تـــم الوصـــلكـــرر تو  -
  أقص . ، ثم الحیاكة 

الحیاكـة لتثبیـت الكـورنیش  تفـذون ، بالـدبابیسیت التقنیـة لمهـارة تنفیـذ الفولونـات بمن تث دلتأكم ات -
.  
  تكرر نفس الطریقة في الخلف . ت -
لألقمشـــة ذات الطبیعـــة  تنفـــذ الحیاكـــة مســـتخدمة الماكینـــة وإلبـــرة والخـــیط فـــي تصـــمیم الفولونـــات -

 ) .        ٣٤،٣٣، ٣٢ما هو موضح في الصور رقم (كو  ، الخاصة ( التل ، والدانتیل ، والجبیر ) 
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  باستخدام قماش التل مع البطانة الفولونات  ) توضح تنفیذ تقنیة٣٢صورة رقم (
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 باستخدام قماش الدانتیل مع البطانة الفولونات ) توضح تنفیذ تقنیة ٣٣صورة رقم (
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مع البطانة  جبیرباستخدام قماش الالفولونات ) توضح تنفیذ تقنیة ٣٤صورة رقم (
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  الفولونات بكشكشة بقماش التل . -٢-٣-٢
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ونـــوع الخامـــة  ، ذو تركیـــب بنـــائي نســـجي تریكـــو ) قمـــاش التـــلخدم لتنفیـــذ التقنیـــة ( القمـــاش المســـت
ونـوع  ، ٥تركیـب بنـائي نسـجي أطلـس  والبطانـة الخارجیـة ذات،  لون أخضـربولي استر ب% ١٠٠

  .    ذهبي ونلب% اسیتات ١٠٠الخامة  
  متر.  ٨  متار لتنفیذ التقنیة بقماش التل =عدد األ

  متر. ٣,٥=  لون ذهبيب"  ةلداخلیة " قماش " بنجیعدد أمتار البطانة ا
  متر.  ٣,٥=  لون ذهبيبمتار البطانة الخارجیة  عدد أ

  القماش .ولكن االختالف فقط في محتوى  ، لتقنیةن الطریقة ثابتة في تنفیذ اضح أومن الوا
  

  التصمیم السابع ( الفولونات بكشكشة ) تقنیةتنفیذ طریقة التجهیز ل
 تم وضــعه، بحیــث یــخطــوط تشــكیل التقنیــة علــى المانیكــان مســتخدمة شــریط االكســرافورد  تحــدد -

خــط مائــل فــي منطقــة الصــدر مــن أعلــى خــط الكتــف األیمــن إلــى تحــت اإلبــط فــي الجانــب  باتجــاه
  األیسر .

وكـذلك قمـاش  ،بطانة الخارجیـة وال ،س الجسم مباشرة التي تالم، هز قماش البطانة الداخلیة جی -
ورب علــى الــنســیج اتجــاه ال بكشكشــة تقنیــة الفولونــات لكــنو  ، طــولي "التجــاه النســیج " ال وفقــاً  التــل 

  .   شكل نصف دائرة 
  

 : كما یلي الفولونات بكشكشة تقنیة تنفیذو 

  وتنفیذ حیاكتها .    ، كشةبكش تناسب شكل تصمیم الفولوناتل ل البطانة على المانیكانشكت -
والحـردة المائلـة فـي  تثبیت خط الكتف األیمـن ،طولي مع النسیج اتجاه ال األمام باستخدام شكلی -

أخـذ عالمـات الحیاكــة مـع  ، خــط الجنـبو  بـدأ مـن خــط الكتـف إلـى تحـت اإلبـط ،توالتـي  ، الصـدر
  قص القماش الزائد . ثم ی ،مقدار الراحة  سم ١,٥ ترك مسافةو 
 لونــــات بكشكشــــة أبعادهــــا فــــي الطــــولو لتنفیــــذ تقنیــــة الف دائریــــةالالقطعــــة الــــورب نصــــف ز یــــجهت -

العلـوي الــورب  حیاكـة طـرف الكــورنیش نفــذوت"  سـم ١٠٠سـم " كـل طبقــة ٣٠ عــرضال فـيسـم ٣٠٠
  تنفیذ تشكیل التقنیة . ثم یتم  ،ظهر الكشكشة تبغرزة السراجة ثم " تزم " ف  سم ٠,٥بمقدار 

 لتشـكیل الفولونـات بكشكشـةخط الكتف األیمن بالـدبابیس   أعلى من شالكورنی لثبت قماش التی -
م ، وبـنفس الطریقـة تـ ألیسـرإلـى نهایـة خـط الجنـب مـن تحـت اإلبـط امـن یغطـي الـذراع األوالتي ت ،

خـــط الكتـــف األیمـــن وخـــط الحیاكـــة مـــن أخـــذ عالمـــات مـــع  ،الطبقـــة الثانیـــة والطبقـــة الثالثـــة  تیــتثب
  اإلبط . الجنب األیسر تحت 

فــــذ الحیاكــــة لتثبیــــت نتبالــــدبابیس  بكشكشــــة  تنفیــــذ الفولونــــاتیــــت التقنیــــة لمهــــارة أكــــد مــــن تثبتلا -
  الكورنیش .
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  تكرر نفس الطریقة في الخلف .  -
لألقمشــة ذات بكشكشــة  تصــمیم الفولونــاتالطریقــة اآللیــة والیدویــة فــي ذ الحیاكــة مســتخدمة یــتفت -

 ٣٦،  ٣٥رقــم (  وكمــا هــي موضـح فــي الصــورالجبیــر ) ،  – الـدانتیل –الطبیعـة الخاصــة ( التــل 
 ،٣٧ (    .  
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مـع  الفولونات بكشكشـة باسـتخدام قمـاش التـل) توضح تنفیذ تقنیة ٣٥صورة رقم (
 البطانة 
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نتیل باسـتخدام قمـاش الـداالفولونـات بكشكشـة ) توضح تنفیذ تقنیـة ٣٦صورة رقم (
  مع البطانة
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) توضـح تنفیـذ تقنیـة الفولونـات بكشكشـة باسـتخدام قمـاش الجبیـر ٣٧صورة رقـم (
  مع البطانة
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یـــات وتنفیـــذها علـــى یم ألســـس تشـــكیل التقنتحلیـــل اســـتمارة عناصـــر التقـــو  –ثالثـــًا 
ـــة والمیكانیكیـــة ألقمشـــة تقنیـــات وربطهـــا بـــالخواالمـــة المانیكـــان ومالء ص الطبیعی

  الدراسة. 
  

  الثالث الفرض 
ــاً  ــین أســس تشــكیل التقن -ثالث ــة ب ــى المانیكــان ومالءتوجــد عالق ــذها عل ــات وتنفی مــة القمــاش ی

الجبیـر) و  ،الـدانتیل و  ،(التل ة والمیكانیكیـة باألقمشـة المخرمـةللتقنیة من حیث الخواص الطبیعی
  وبطانتها .

مـة الخـواص الطبیعیـة نیـة وتنفیـذها علـى المانیكـان ومالءكیل التقعالقة أسـس تشـ -١ -١-٣
  والمیكانیكیة لقماش التل في التصمیم األول العقدة البسیطة . 

  
  التصمیم األول ( العقدة البسیطة)

محاور مختلفة تخص التصمیم  حول ثالثة تم استطالع واستبیان أراء أربعة عشر محكماً      
صر یتكون من سبعة عنا الذيول (أسس تشكیل التقنیة على المانیكان) وهى: المحور األ ،األول 
 ، تحدید مكان العقدة البسیطةو  ، اتجاه نسیج التقنیة على القماش :التواليوهى على  ، مختلفة

 ، جسم المانیكان كمیة الكشكشة للعقدة البسیطة علىمناسبة تشكیل و  ، حجم العقدة البسیطةو 
اتزان العقدة البسیطة في التشكیل على و  ، لى جانبي العقدة البسیطةكشكشة عانتظام توزیع الو 

( تنفیذ التقنیة على  الثاني. المحور  دقة التشكیل على المانیكانتثبیت التقنیة و و  ، نالمانیكا
نهاء و  ، وهى حیاكة العقدة البسیطة على البطانة ، ن) ویتكون من أربعة عناصر مختلفةالمانیكا ٕ ا
مة القماش للتقنیة من . ویتكون المحور الثالث (مالء قنیةحیاكة التو  ، ل العاموالشك ، الحیاكة

 مناسبة التقنیة للتركیب النسجي ،و :  ) من العناصر التالیة حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة
 ومناسبة التقنیة لسمك القماش ، ومناسبة التقنیة لوزن القماش ، ، مناسبة التقنیة لنوع الخامةو 

مقاومة لمناسبة التقنیة و ،  صالبة القماشلقوة  مناسبة التقنیةو  اسبة التقنیة النسدال القماش ،ومن
  .األقمشة  نفجارلألقمشة وقوة اكرمشة اللتجعد و ا
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  المخرمة  ةباألقمش ): تحلیل التباین ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان١٤جدول (

   ) لبسیطةالعقدة ا (( قماش التل ) للتصمیم األول 
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

     0.417 4.571 64 14  اتجاه نسیج التقنیة على القماش 
     0.071 4.928 69 14  تحدید مكان العقدة البسیطة 

     0.219 4.714 66 14  حجم العقدة  البسیطة.
     0.247 4.642 65 14  مناسبة تشكیل كمیة  الكشكشة.

     0.401 4.642 65 14  لكشكشة.انتظام توزیع ا
     0.181 4.785 67 14  اتزان العقدة  البسیطة.

     0.263 4.574 64 14  تثبیت التقنیة .
     0.373 4.714 66 14  دقة التشكیل على المانیكان.

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  بةالمحسو

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.098 0.645 0.731 0.198 7 1.39  بین المجموعات
    0.271 104 28.28  داخل المجموعات
     111 29.67  المجموع الكلي

  .المحور األول: أسس تشكیل التقنیة على المانیكان
ء المحكمــــین بــــین أرا معنــــويفــــرق  وجــــدیال  نــــهأ) ١٤جــــدول (الب أوضــــح التحلیــــل اإلحصــــائي     

، حیـــث كـــان  وذلـــك للتصـــمیم األول ، لتـــلســـس تشـــكیل التقنیـــة علـــى المانیكـــان بقمــاش ابالنســبة أل
وهـى أقـل  ٠,٧٣، وكانت قیمة ف المحسوبة  ٠,٠٥وهى قیمة أكبر من  ٠,٦٤٥مستوى المعنویة 

ممـــا یعنـــى اتفـــاق أراء المحكمـــین األربعـــة عشـــر علـــى أن أســـس  ، ٢,٠٩مـــن قیمـــة ف الجدولیـــة  
یل التقنیة على المانیكان للتل للتصـمیم األول كانـت عناصـر مناسـبة إلـى حـد كبیـر. وقـد أثبـت تشك

% مـــن المحكمـــین علـــى أن اتجـــاه نســـیج التقنیـــة علـــى القمـــاش هـــو ٥٧أتفـــاق اإلحصـــائي التحلیـــل 
% مـــن المحكمـــین إلـــى أنـــه عنصـــر مناســـب، بینمـــا بقیـــة ٢٩اتجهـــت أراء و ،  عنصـــر مناســـب جـــداً 

  .   على انه عنصر غیر مناسباآلراء قد اتفقت 
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 عناصر أسس تشكیل التقنیة على المانیكان في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ١٥جدول (
  )العقدة البسیطة  (باألقمشة المخرمة ( قماش التل ) للتصمیم األول 

  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 
اتجاه 
نسیج 
  التقنیة

ید تحد
مكان 
  العقدة

حجم 
العقدة 
  البسیطة

مناسبة 
تشكیل 
  الكشكشة

انتظام 
توزیع 
  الكشكشة

اتزان 
العقدة 
  البسیطة

تثبیت 
  التقنیة

دقة 
التشكیل 

على 
  المانیكان

 0.79 0.57 0.79 0.71 0.64 0.71 0.93 0.57  سب جداً امن
 0.21 0.43 0.21 0.21 0.36 0.29 0.07 0.29 مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب

 ً  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاَ◌

أوضـــح التحلیـــل  ، تحدیـــد مكـــان العقـــدة البســـیطة للتل،وذلـــك للتصـــمیم األول فیمـــا یخـــصأمـــا      
% مـن أراء ٧بینمـا  ،اتفقـوا علـى أنـه عنصـر مناسـب جـدًا  دمـین قـ% من المحك٩٣أن اإلحصائي 

% مـن المحكمـین علــى أن حجـم العقــدة ٧١مناســب. وقـد اتفــق  رالمحكمـین اتجهـت إلــى أنـه عنصـ
أراء المحكمــین إلــى أنــه عنصــر مناســب.  بــاقي، بینمــا اتجهــت  البســیطة هــو عنصــر مناســب جــداً 

% مـن المحكمـین علـى ٦٤اتفـاق  اً تضـح إحصـائیمناسبة تشكیل كمیـة الكشكشـة فقـد ا وفیما یخص
  أنه عنصر مناسب. % من أراء المحكمین قد أوضحت ٣٦ بینما أنه عنصر مناسب جداً 

% مـــن المحكمـــین قـــد اتفقـــوا علـــى أن انتظـــام توزیـــع ٧١أن اإلحصـــائي أوضـــح التحلیـــل  كمـــا     
. وفیمـــا  ه عنصـــر مناســـب، بینمـــا اتفقـــت بقیـــة اآلراء علـــى أنـــ جـــداً  اً مناســـب اً الكشكشـــة كـــان عنصـــر 

بینمــا مــن المحكمــین أنــه عنصــر مناســب جــدًا ، %٧٩یخــص اتــزان العقــدة البســیطة، فقــد أوضــح 
% مـن ٥٧أوضـح مناسـب. ومـن ناحیـة تثبیـت التقنیـة % من اآلراء قد اتفقت على أنـه عنصـر ٢١

ب. المحكمــین علــى أنــه عنصــر مناســ بــاقيبینمــا اتفــق ،  أراء المحكمــین أنــه عنصــر مناســب جــداً 
% مـــن المحكمــــین علــــى أن دقـــة التشــــكیل علــــى ٧٩أتفــــاق  أیضــــاً اإلحصـــائي وقـــد أثبــــت التحلیــــل 

ً  اً مناســب اً المانیكــان كــان عنصــر  أن هــذا بــ% مــن أراء المحكمــین اتجهــت إلــى القــول ٢١بینمــا  ،جــدا 
  العنصر مناسب.

علـى أسـس تشـكیل التقنیـة أراء المحكمین وعدم اختالفهم حول عناصـر  تفاقمما سبق یتضح ا
وأن عناصره المختلفـة هـي عناصـر مناسـبة  ، وذلك للتل فیما یخص التصمیم األول ، المانیكان

 ُ◌   . كبیرةوبدرجة  جدًا
  

  
  
  
  

  



 
١٦٧

  المخرمة  ةباألقمش التقنیة على المانیكانلتنفیذ ): تحلیل التباین ١٦جدول (
   ) العقدة البسیطة (( قماش التل ) للتصمیم األول 

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
     0.269231 4.5 63 14  حیاكة التقنیة .
حیاكة العقدة 

     0.417582 4.571429 64 14  البسیطة 

     0.21978 4.714286 66 14  إنھاء الحیاكة .
     0.181319 4.785714 67 14  الشكل العام .

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
مجموع   مصدر التباین

  المربعات
 درجات
  الحریة

متوسط 
مستوى   ف المحسوبة  المربعات

  ف الجدولیة  المعنویة

بین 
 2.782 0.459 0.875 0.238 3 0.714  المجموعات

داخل 
    0.271 52 14.142  المجموعات

     55 14.857  المجموع الكلي

  المحور الثاني (تنفیذ التقنیة على المانیكان)
فروق معنویة بین أراء ال توجد أنه ) ١٦ل (جدو الالموضح ب أثبت التحلیل اإلحصائي     

حیث  ، تنفیذ التقنیة على المانیكان) ( الثانيالمحكمین فیما یخص العناصر المختلفة للمحور 
أقل  ٠,٨٧٥وقد كانت قیمة ف المحسوبة  ، ٠,٠٥وهى أكبر من  ٠,٤٥٩كانت قیمة المعنویة 

عنویة بین أراء المحكمین واتفاقهم مما یوضح عدم وجود فروق م،  ٢,٧٨٢من قیمة ف الجدولیة 
  . على أن عناصر المحور الثاني هي عناصر مناسبة جداً 

  
 باألقمشة المخرمة  التقنیة على المانیكان تنفیذ في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ١٧جدول (

  ) العقدة البسیطة (( قماش التل ) للتصمیم األول 
  ة على المانیكانتنفیذ التقنی رــــــــاصـــــــــعن

  الشكل العام  إنھاء الحیاكة  حیاكة العقدة البسیطة  حیاكة التقنیة 
 0.79 0.71 0.64 0.50  سب جداً امن

 0.21 0.29 0.29 0.50 مناسب
 0.00 0.00 0.07 0.00 مناسب إلى حد ما

 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب
 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً◌ُ 

ً  بالتســاويقســمت أراء المحكمــین نیاكــة التقنیــة فقــد اســبة لحبالن      ◌  جــداً  اً مناســببــین كونــه عنصــرًا
 ن علــــى أن حیاكــــة العقــــدة البســــیطة% مــــن أراء المحكمــــی٦٤تفــــق افقــــد .  اً مناســــب اً عنصــــر  وكونــــه

وبقیـة  ، عنصـر مناسـباتجهت إلى أن هذا العنصـر  % من اآلراء٢٩بینما ،  عنصر مناسب جداً 



 
١٦٨

بأنــه عنصـر مناســب إلـى حــد مـا. وفیمــا یخـص إنهــاء الحیاكـة فقــد اتفقـت معظــم اآلراء  اآلراء قالـت
اتجهـت إلـى القـول  %)٢٩اآلراء ( بینمـا بقیـة،  % ) مـن اآلراء علـى أنـه عنصـر مناسـب جـداً ٧١(

 مــن المحكمــین أن إنهــاء الحیاكــة %٧٩. وبالنســبة للشــكل العــام فقــد أوضــح  بأنــه عنصــر مناســب
  المحكمین على أنه عنصر مناسب.  باقينما اتفق بی عنصر مناسب جداً 

ــى أن عناصــر المحــور       ــة أراء المحكمــین عل ــاق أغلبی ــانيممــا ســبق یتضــح أتف (تنفیــذ  الث
  عناصر مناسبة بدرجة كبیرة. هيالتقنیة على المانیكان) للتل وذلك للتصمیم األول 

  
لخواص الطبیعیة والمیكانیكیة مة القماش للتقنیة من حیث المالء): تحلیل التباین ١٨جدول (

  ) العقدة البسیطة (المخرمة ( قماش التل ) للتصمیم األول  ةباألقمش
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

     0.373 4.714 66 14النسجيمناسبة التقنیة للتركیب 
     0.401 4.642 65 14  منسبة التقنیة لنوع الخامة

     0.247 4.642 65 14  شمناسبة التقنیة لوزن القما
     0.247 4.642 65 14  مناسبة التقنیة لسمك  القماش
     0.131 4.857 68 14  مناسبة التقنیة النسدال القماش
     0 5 70 14مناسبة التقنیة لصالبة  للقماش
     0.131 4.857 68 14  مناسبة التقنیة لتجعد القماش

مناسبة التقنیة االنفجار للقماش 
.  

14 66 4.714 0.373     
  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
متوسط   درجات الحریة  المربعات

مستوى   ف المحسوبة  المربعات
  ف الجدولیة  المعنویة

 2.199 0.277 1.251 0.239 7 1.673  بین المجموعات
    0.191 104 19.928  داخل المجموعات
     111 21.602  المجموع الكلى

  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة )محور الثالث (مالءال
ث. من عناصر المحور الثال في) نتائج تحلیل التباین ألراء المحكمین ١٨جدول (الیوضح      

یما فروق معنویة بین أراء المحكمین فال توجد  نهأ یتضح حصائيهذا الجدول ومن التحلیل اإل
 ٠,٠٥وهى أكبر من  ٠,٢٧٧الثالث، حیث كانت قیمة المعنویة مانیة للمحور یخص العناصر الث

تفاق مما یوضح ا ٢,١٩٩قیمة ف الجدولیة وهى أقل من  ١,٢٥١وكانت قیمة ف المحسوبة 
  . وهو أن عناصر المحور الثالث كانت مناسبة جداً  ، المحكمین على رأى واحد

  
  



 
١٦٩

من حیث الخواص  لتقنیةمة القماش لمالء في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ١٩جدول (
  ) العقدة البسیطة (( قماش التل ) للتصمیم األول باألقمشة المخرمة الطبیعیة والمیكانیكیة 
  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التركیب 
  النسجي

مناسبة 
التقنیة من 
حیث نوع 

  الخامة

بة مناس
التقنیة من 
حیث وزن 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 
حیث سمك 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
  االنسدال

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
صالبة 
  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التجعد 

  والكرمشة

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
مقاومة 
  االنفجار

 0.79 0.86 1.00 0.86 0.64 0.64 0.79 0.79  سب جداً امن
 0.14 0.14 0.00 0.14 0.36 0.36 0.21 0.14 مناسب

 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

 % من المحكمین على٧٩فقد اتفق النسجي البنائي  فیما یخص مناسبة التقنیة للتركیب أما     
ت وبقیة اآلراء اتجه ، % من اآلراء قالت بأنه عنصر مناسب١٤بینما ،  أنه عنصر مناسب جداً 

أن مناسبة التقنیة لنوع اتفقت أغلب أراء المحكمین على و  . إلى أنه عنصر مناسب إلى حد ما
اتفقت على أن  بینما بقیة اآلراء ،حكمین % من الم٧٩وذكر ذلك ،  عنصر مناسب جداً الخامة 

 نیة لوزن القماش أثبت التحلیل اإلحصائي. وفیما یخص مناسبة التق هذا العنصر مناسب فقط
اتجهت إلى القول بینما بقیة اآلراء ،  % من المحكمین على أنه عنصر مناسب جداً ٦٤تفاق ا

   . مناسب فقطبأنه عنصر 
، عنصر مناسب جداً ناسبة التقنیة النسدال القماش أن م% من المحكمین ٨٦أوضح كما      
اتفقت على أنه عنصر مناسب فقط. وفیما یخص مناسبة التقنیة لصالبة  % من اآلراء١٦بینما 

. % من اآلراء) على أنه عنصر مناسب جداً ١٠٠القماش فقد اتفقت أراء المحكمین بال استثناء (
ء المحكمین قد اتفقت على أن مناسبة التقنیة % من أرا٨٦أن  حصائيیل اإلكما أثبت التحل

اتجهت إلى القول بأنه % من اآلراء أن ١٤بینما ، ًا عنصر مناسب جد كرمشة القماشلتجعد و 
ة القماش أن مناسبة التقنیة لمقاوم% من أراء المحكمین ٧٩كما أوضح  عنصر مناسب.

قول بأنه عنصر مناسب إلى حد اتجهت إلى الما بقیة اآلراء بین ، عنصر مناسب جداً لالنفجار 
  ما. 

  
  
  
  



 
١٧٠

تنفیذ و تحلیل التباین لبیان االختالف بین أسس تشكیل التقنیة على المانیكان ، ):٢٠جدول (
    المخرمة ةباألقمش مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیةومالء التقنیة،

  ) العقدة البسیطة (ل ) للتصمیم األول( قماش الت
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  لعناصرا

     0.271 5 561 120  أسس تشكیل التقنیة
     0.270 5 260 56 تنفیذ التقنیة

مة القماش للتقنیةمالء  98 467 5 0.222     
  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 3.029 0.265 1.331 0.337 2 0.675  بین المجموعات
    0.253 271 68.78  داخل المجموعات
     273 69.45  المجموع الكلي

        
بغــــض النظــــر عــــن  - ف بــــین المحــــاور الثالثــــة للتــــل وذلــــك للتصــــمیم األوللبیــــان االخــــتالّ و      

اتجـاه واحـد ألراء  فـي) نتـائج تحلیـل التبـاین ٢٠جـدول (الالعناصر المختلفة لكل محور فقـد أوضـح 
مـة القمـاش ، ومالء تنفیـذ التقنیـةو  ، المحاور الثالثـة ( تشـكیل التقنیـة علـى المانیكـان فيالمحكمین 

فـــروق معنویـــة بـــین أراء المحكمـــین فیمـــا یخـــص ال توجـــد أنـــه یتضـــح  ل). مـــن هـــذا الجـــدو  للتقنیـــة
 وكانــت قیمــة ف ، ٠,٠٥وهــى أكبــر مــن  ، ٠,٢٦٥لمعنویــة حیــث كانــت قیمــة ا ، المحــاور الثالثــة

الثالثــة  رممــا یوضــح أن المحــاو  ، ٣,٠٢٩وهــى أقــل مــن قیمــة ف الجدولیــة  ، ١,٣٣١المحســوبة 
  وذلك من وجهة نظر أراء المحكمین. ،  للتصمیم األول كانت مناسبة جداً للتل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
١٧١

مــة الخــواص الطبیعیــة ومالءمانیكــان عالقــة أســس تشــكیل التقنیــة وتنفیــذها علــى ال -٢-١-٣
  . ) العقدة البسیطة (والمیكانیكیة لقماش الدانتیل في التصمیم األول 

  
  المخرمة  ةباألقمش ): تحلیل التباین ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان٢١جدول (

  ) العقدة البسیطة (( قماش الدانتیل ) للتصمیم األول 
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

     0.835 4.285 60 14  اتجاه نسیج التقنیة على القماش
     0.181 4.785 67 14  تحدید مكان العقدة البسیطة

     0.417 4.571 64 14  حجم العقدة  البسیطة.
     0.489 4.214 59 14  مناسبة تشكیل كمیة  الكشكشة.

     0.840 4.071 57 14  انتظام توزیع الكشكشة.
     0.681 4.285 60 14  البسیطة. اتزان العقدة 

     0.554 4.357 61 14  تثبیت التقنیة .
     0.417 4.571 64 14  دقة التشكیل على المانیكان.

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
مجموع   مصدر التباین

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.098 0.226 1.367 0.755 7 5.285  تبین المجموعا
    0.552 104 57.428  داخل المجموعات
     111 62.715  المجموع الكلي

  المحور األول (أسس تشكیل التقنیة على المانیكان)
فرق معنوي بین أراء المحكمین وجد ال ی نهأ )٢١جدول (الأوضح التحلیل اإلحصائي ب     

حكمین على حیث اتفقت أراء الم،  وذلك للتصمیم األول ، لللدانتیبالنسبة لعناصر المحور األول 
وهى  ٠,٢٢٦ویتضح ذلك من مستوى المعنویة ،  عناصر مناسبة جداً  أن عناصر هذا المحور

وهى أقل من قیمة ف الجدولیة   ، ١,٣٦٧، وكانت قیمة ف المحسوبة  ٠,٠٥قیمة أكبر من 
ربعة عشر على أن أسس تشكیل التقنیة على مما یعنى اتفاق أراء المحكمین األ ، ٢,٠٩٨

 المانیكان للدانتیل للتصمیم األول كانت عناصر مناسبة إلى حد كبیر. وقد أثبت التحلیل
% من المحكمین على أن اتجاه نسیج التقنیة على القماش هو عنصر ٥٧تفاق اإلحصائي ا
   بینما اتجهت أراء بقیة المحكمین إلى أنه عنصر مناسب. مناسب جداً 

  
  
  
  



 
١٧٢

 عناصر أسس تشكیل التقنیة على المانیكان في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ٢٢جدول (
  ) العقدة البسیطة(المخرمة ( قماش الدانتیل ) للتصمیم األول  ةباألقمش

  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 
اتجاه 
نسیج 
  التقنیة

تحدید 
مكان 
  العقدة

حجم 
قدة الع

  البسیطة

مناسبة 
تشكیل 
  الكشكشة

انتظام 
توزیع 
  الكشكشة

اتزان 
العقدة 
  البسیطة

تثبیت 
  التقنیة

دقة 
التشكیل 

على 
  المانیكان

 0.50 0.50 0.43 0.36 0.36 0.64 0.79 0.57 سب جداً امن
 0.36 0.29 0.21 0.43 0.36 0.29 0.21 0.14 مناسب

 0.14 0.21 0.36 0.21 0.29 0.07 0.00 0.29 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

أوضح التحلیل  وذلك للتصمیم األول - طة للدانتیلید مكان العقدة البسیفیما یخص تحد     
ً  صر مناسب جداً % من المحكمین قد اتفقوا على أنه عن٧٩أن  اإلحصائي . وقد انقسمت أراء ◌

% من ٣٦اتفاق  تضح إحصائیاً ، فقد ا ا یخص مناسبة تشكیل كمیة الكشكشةالمحكمین فیم
أنه عنصر % من أراء المحكمین أوضحت ٣٦دا بینما المحكمین على أنه عنصر مناسب ج

  مناسب. 
أن انتظام توزیع % من المحكمین قد اتفقوا على ٣٦أن  حصائيكما أوضح التحلیل اإل     

وفیما  . عنصر مناسب % بقیة على أنة٤٣ ، بینما اتفقت جداً  اً مناسبة كان عنصرًا الكشكش
بینما ،  %من المحكمین أنه عنصر مناسب جداً ٤٣فقد أوضح  یخص اتزان العقدة البسیطة

أوضح نصف  . ومن ناحیة تثبیت التقنیة مناسب اتفقت على أنه عنصر % من اآلراء٢١
عنصر مناسب. وقد أثبت التحلیل  على أنه% ٢٩بینما اتفق  ن أنه عنصر مناسب جداً المحكمی

 اً عنصر  ت% من المحكمین على أن دقة التشكیل على المانیكان كان٥٠تفاق ا أیضاً  إلحصائيا
  . أن هذا العنصر مناسب فقطب% من أراء المحكمین اتجهت إلى القول  ٣٦بینما  جداً  اً مناسب

أراء المحكمین وعدم اختالفهم حول عناصر أسس تشكیل التقنیة على  اقتفما سبق یتضح ام
عناصر مناسبة ن عناصره المختلفة وأ، دانتیل فیما یخص التصمیم األول وذلك لل ،المانیكان 

  . وبدرجة كبیرة جداً 
  
  
  
  
  



 
١٧٣

  المخرمة  ةالتقنیة على المانیكان باألقمشلتنفیذ ): تحلیل التباین ٢٣جدول (
  ) العقدة البسیطة (تیل ) للتصمیم األول ( قماش الدان

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
     0.401 4.642 65 14  حیاكة التقنیة .

     0.247 4.642 65 14  حیاكة العقدة البسیطة 
     0.247 4.642 65 14  إنھاء الحیاكة .
     0.417 4.571 64 14  الشكل العام .

  ــبایــنتحــــــلیـــــل التــــ
مجموع   مصدر التباین

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.782 0.983 0.054 0.017 3 0.053  بین المجموعات
    0.328 52 17.071  داخل المجموعات
     55 17.125  المجموع الكلي

  ن)المحور الثاني (تنفیذ التقنیة على المانیكا
عناصر  في) نتائج تحلیل التباین في اتجاه واحد ألراء المحكمین ٢٣جدول (الیوضح 

اختالف ال یوجد نه أ. من هذا الجدول یتضح  تنفیذ التقنیة على المانیكان للدانتیل للتصمیم األول
على أن عناصر هذا بین أراء المحكمین حول عناصر المحور الثاني، حیث اتفقت اآلراء 

وهى قیمة أكبر  ٠,٩٨٣ویتضح ذلك من قیمة المعنویة  ، صر مناسبة إلى حد كبیرالمحور عنا
تفاق مما یعنى ا ، ٢,٧٨٢أقل من ف الجدولیة  ٠,٠٥٤وقیمة ف المحسوبة  ، ٠,٠٥من 

  .  عناصر مناسبة جداً  ر الثاني للدانتیل للتصمیم األولالمحكمین على أن عناصر المحو 
  

 باألقمشة المخرمة  التقنیة على المانیكان تنفیذ فيء المحكمین ): النسبة المئویة ألرا٢٤جدول (
  ) ةالعقدة البسیط (( قماش الدانتیل ) للتصمیم األول 

  تنفیذ التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن
  الشكل العام  إنھاء الحیاكة  حیاكة العقدة البسیطة  حیاكة التقنیة 

 0.57 0.64 0.64 0.71 سب جداً امن
 0.29 0.36 0.36 0.21 مناسب

 0.07 0.00 0.00 0.07 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

اتفقت على أن حیاكة  % من أراء المحكمین قد٧١أن  أیضاً اإلحصائي أثبت التحلیل كما      
% من المحكمین على أن هذا العنصر هو ٢١ا أتفق بینم جداً  اً مناسب أً عنصر التقنیة كانت 

عنصر مناسب فقط، بینما بقیة اآلراء اتجهت إلى القول بأنه عنصر مناسب إلى حد ما. وفیما 



 
١٧٤

بینما ،  أنه عنصر مناسب جداً  % من أراء المحكمین٦٤ة، أوضح یخص حیاكة العقدة البسیط
  .  اتفقت بقیة اآلراء على أنه عنصر مناسب

عنصر  مین على أن عنصر إنهاء الحیاكة% من المحك٦٤تفاق ا تضح إحصائیاً اكما      
% من المحكمین اتفقوا على أنه عنصر مناسب إلى حد ما. وبالنسبة ٣٦، بینما  ناسب جداً م

% من ٢٩بینما اتفق ، جدًا % من المحكمین أنه عنصر مناسب ٥٧للشكل العام فقد أوضح 
  نه عنصر مناسب إلى حد ما.بقیة اآلراء اتفقت على أ، و المحكمین على أنه عنصر مناسب 

  
ص الطبیعیة والمیكانیكیة مة القماش للتقنیة من حیث الخواالءلم): تحلیل التباین ٢٥جدول (

  ) العقدة البسیطة (المخرمة ( قماش الدانتیل ) للتصمیم األول  ةباألقمش
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

  البنائي النسجي للتركیب مناسبة التقنیة
     0.527 4.285 60 14   للقماش 

ث  ن حی ة م بة التقنی وعمناس  ن
   ةالخام

  
14 63 4.5 0.423     

 وزنالمناسبة التقنیة من حیث 
     0.593 4.142 58 14  للقماش

ث  ن حی ة م بة التقنی مك  المناس س
   القماش

14 61 4.357 0.401     
     0.263 4.428 62 14  لقماش .نسدال  االمناسبة التقنیة  

مناسبة التقنیة لقوة الصالبة  
  للقماش 

14 62 4.428 0.263     
لتجعد لمناسبة التقنیة 

  والكرمشة 
14 66 4.714 0.219     

     0.527 4.285 60 14  مناسبة التقنیة لقوه االنفجار للقماش .
  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  بعاتالمر

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.199 0.335 1.133 0.381 7 2.673  بین المجموعات
    0.336 104 35  داخل المجموعات
     111 37.673  المجموع الكلي

  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة )المحور الثالث (مالء
فروق معنویة بین أراء المحكمین فیما ال توجد  نهأ )٢٥بجدول ( أوضح التحلیل اإلحصائي     

مستوى المعنویة  ، حیث كان وذلك للتصمیم األول ، یخص عناصر المحور الثالث للدانتیل
  . ٢,١٩٩أقل من قیمة ف الجدولیة  ١,١٣٣وقیمة ف المحسوبة  ،٠,٣٣٥

  
  
  



 
١٧٥

ص من حیث الخوا لتقنیةمالئمة القماش ل فياء المحكمین ): النسبة المئویة ألر٢٦جدول (
  ) لعقدة البسیطة ا(الطبیعیة والمیكانیكیة باألقمشة المخرمة ( قماش الدانتیل ) للتصمیم األول 

  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التركیب 
  النسجي

مناسبة 
التقنیة من 

نوع  حیث
  الخامة

مناسبة 
التقنیة من 
حیث وزن 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 
حیث سمك 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
  االنسدال

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
صالبة 
  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التجعد 

  والكرمشة

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
مقاومة 
  االنفجار

 0.76 0.71 0.43 0.43 0.43 0.36 0.57 0.43 اسب جدً امن
 0.24 0.29 0.57 0.57 0.50 0.43 0.36 0.43 مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.21 0.07 0.14 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

انقسام أراء المحكمین فیما یخص مناسبة التقنیة للتركیب  حصائيوقد اثبت التحلیل اإل     
% من المحكمین على أن هذا العنصر ٤٣للدانتیل وذلك للتصمیم األول، حیث اتفق  النسجي

 باقيواتجهت ، % من المحكمین على أنه عنصر مناسب فقط ٤٣بینما أتفق  ، مناسب جداً 
ن مناسبة التقنیة لنوع % من المحكمین أ٥٧ح أوضو اآلراء إلى أنه عنصر مناسب إلى حد ما. 

هذا العنصر مناسب فقط.   % من المحكمین أن٣٦، بینما أوضح  عنصر مناسب جداً الخامة 
% من المحكمین أن هذا العنصر مناسب ٣٦وفیما یخص مناسبة التقنیة لوزن القماش أوضح 

إلى  وبقیة اآلراء اتجهت، % من المحكمین على أنه عنصر مناسب فقط ٤٣بینما أتفق  ، جداً 
  القول بأنه عنصر مناسب إلى حد ما. 

لقماش للدانتیل على أن مناسبة التقنیة لسمك ا %٤٣تفاق ا حصائيكما أثبت التحلیل اإل     
% من المحكمین أنه عنصر مناسب فقط. ٥٠بینما أوضح  ، عنصر مناسب جداً للتصمیم األول 

،  % من المحكمین على أنه عنصر مناسب جداً ٤٣فق تناحیة مناسبة التقنیة لالنسدال ا ومن
 كانت أراء المحكمین فیما یخص مناسبةو .  أن هذا العنصر مناسب فقط% ٥٧أوضح بینما 

العكس تماما هم فیما یخص العنصر السابق له، بینما على التقنیة للتجعد والكرمشة تماثل آراء
عنصر مناسب نیة لقوة االنفجار للقماش التقأن مناسبة على % من أراء المحكمین ٧٦تفق فقد ا
  % من المحكمین أنه عنصر مناسب فقط.٢٤بینما أوضح  جداً 
  
  
  
  
  



 
١٧٦

  تحلیل التباین لبیان االختالف بین أسس تشكیل التقنیة على المانیكان ،): ٢٧جدول (
  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیةومالء ، تنفیذ التقنیةو

  ) العقدة البسیطة( المخرمة ( قماش الدانتیل ) للتصمیم األول  ةقمشباأل وذلك 
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

     0.55014 4 532 120  أسس تشكیل التقنیة
     0.311364 5 259 56 تنفیذ التقنیة

     0.388386 4 432 98مة القماش مالء
  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى   ف المحسوبة  المربعات

  المعنویة
ف 

  الجدولیة
 3.029 0.123 2.106774 0.934 2 1.869  بین المجموعات
    0.443 271 120.26  داخل المجموعات
     273 122.13  المجموع الكلي

ض النظر عن بغ، وذلك للتصمیم األول ، نتیل بین المحاور الثالثة للدا فلبیان االختالو      
راء المحكمین فیما یخص ) اتفاق آ٢٧جدول (الفقد أوضح  عناصر كل محور على حدة ،

 ، ٠,١٢٣ویتضح ذلك من قیمة المعنویة  ، فروق معنویة بینهمال توجد  في أنه المحاور الثالثة
وقد أثبت التحلیل  ٣,٠٢٩هي أقل من قیمة ف الجدولیة التي  ٢,٠١٠٦وقیمة ف المحسوبة 

تشكیل التقنیة على المانیكان  أن أراء معظم المحكمین قد اتفقت على أن أسساإلحصائي 
مة ، وكذلك اتفقت اآلراء على أن عنصر مالءعنصر مناسب بغض النظر عن عناصره الفرعیة 

قنیة على المانیكان تنفیذ الت بینما كانت أراء المحكمین أن ًا ،القماش للتقنیة كان هو األخر مناسب
  . بغض النظر عن عناصره الفرعیة عنصر مناسب جداً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
١٧٧

مــة الخــواص الطبیعیــة نیــة وتنفیــذها علــى المانیكــان ومالءعالقــة أســس تشــكیل التق -٣-١-٣
  والمیكانیكیة لقماش الجبیر في التصمیم األول العقدة البسیطة .

  
  المخرمة  ةباألقمش على المانیكان ): تحلیل التباین ألسس تشكیل التقنیة٢٨جدول (

  ) العقدة البسیطة ( ( قماش الجبیر ) للتصمیم األول
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

     0.989 4.285 60 14  اتجاه نسیج التقنیة على القماش
     0.423 4.5 63 14  تحدید مكان العقدة البسیطة

     0.423 4.5 63 14  حجم العقدة  البسیطة.
     0.950 4.214 59 14  مناسبة تشكیل كمیة  الكشكشة.

     0.571 4.428 62 14  انتظام توزیع الكشكشة.
     0.247 4.642 65 14  اتزان العقدة  البسیطة.

     0.401 4.642 65 14  تثبیت التقنیة .
     1.016 4.357 61 14  دقة التشكیل على المانیكان.

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
مجموع   مصدر التباین

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.098 0.798 0.544 0.341 7 2.392  بین المجموعات
    0.627 104 65.285  داخل المجموعات
     111 67.678  المجموع الكلي

  المحور األول (أسس تشكیل التقنیة على المانیكان)
اتجاه واحد ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان  في) تحلیل التباین ٢٨جدول (الیوضح 

 ال توجدأنه یتضح  حصائي. من هذا الجدول ومن التحلیل اإل لوذلك للتصمیم األو ، للجبیر 
راء المحكمین فیما یخص عناصر المحور األول ویتضح ذلك من قیمة فروق معنویة بین آ

وبذلك  ٢,٠٩٨من ف الجدولیة أقل  هي التي ٠,٥٤٤مة ف المحسوبة وقی،  ٠,٧٩٨المعنویة 
  مناسبة إلى حد كبیر. رأن عناصر هذا المحو  في تفاق أراء المحكمینیتضح ا

  
  
  
  
  
  



 
١٧٨

 عناصر أسس تشكیل التقنیة على المانیكان في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ٢٩جدول (
  ) العقدة البسیطة( ول ( قماش الجبیر ) للتصمیم األالمخرمة ةباألقمش

  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 
اتجاه 
نسیج 
  التقنیة

تحدید 
مكان 
  العقدة

حجم 
العقدة 
  البسیطة

مناسبة 
تشكیل 
  الكشكشة

انتظام 
توزیع 
  الكشكشة

اتزان 
العقدة 
  البسیطة

تثبیت 
  التقنیة

دقة 
التشكیل 

على 
  المانیكان

 0.64 0.71 0.64 0.57 0.50 0.57 0.57 0.57 سب جداً امن
 0.14 0.14 0.36 0.29 0.29 0.36 0.36 0.21 مناسب

 0.14 0.07 0.00 0.14 0.14 0.07 0.07 0.14 مناسب إلى حد ما
 0.07 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.07 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

حصائي إلأوضح التحلیل ا، وذلك للتصمیم األول  ، للجبیر التقنیة نسیجاتجاه یما یخص ف     
% من اآلراء اتجهت ٢١بینما  ، % من المحكمین قد اتفقوا على أنه عنصر مناسب جداً ٥٧أن 

% من اآلراء اتفقت على أنه عنصر غیر مناسب. وفیما ٧و ، إلى أن هذا العنصر مناسب فقط
% من المحكمین على ٥٧ لعقدة البسیطة وحجم العقدة البسیطة فقد اتفقیخص تحدید مكان ا

اتفقوا على أنهما عنصرین مناسبین  % من المحكمین٣٦، بینما  ن جداً ان مناسبأنهما عنصرا
  ن إلى حد ما.% من المحكمین على أن هذین العنصرین مناسبا٧أراء  واتجهت، فقط 

محكمین قد اتفقوا على أن انتظام توزیع % من ال٥٧حصائي أن إلأوضح التحلیل اكما 
على أن مناسبة تشكیل  نصف أراء المحكمین ، بینما اتفقجداً  اً مناسب اً الكشكشة كان عنصر 

%من ٦٤عنصر مناسب جدا. وفیما یخص اتزان العقدة البسیطة، فقد أوضح الكشكشة 
.  نصر مناسباتفقت على أنه ع % من اآلراء٣٦، بینما  المحكمین أنه عنصر مناسب جداً 

% من المحكمین أنه عنصر مناسب جدا بینما ٧١ومن ناحیة تثبیت العقدة البسیطة، أوضح 
المحكمین اتفقوا على أنه مناسب  % من٧، المحكمین على أنه عنصر مناسب من % ١٤اتفق 

% من المحكمین على أن دقة التشكیل ٦٤أتفاق  حصائي أیضاً إلإلى حد ما. وقد أثبت التحلیل ا
أن ب% من أراء المحكمین اتجهت إلى القول ١٤بینما  ، جداً  اً مناسب اً المانیكان كان عنصر على 

  أنه عنصر مناسب إلى حد ما.على % من المحكمین ١٤هذا العنصر مناسب، كما اتفق 
ل التقنیة أراء المحكمین وعدم اختالفهم حول عناصر أسس تشكی تفاقسبق یتضح امما      

ن عناصره المختلفة هي عناصر ، وأبیر فیما یخص التصمیم األول لجعلى المانیكان وذلك ل
  . وبدرجة كبیرة مناسبة جداً 
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  المخرمة  ةباألقمشالتقنیة على المانیكان لتنفیذ ): تحلیل التباین ٣٠جدول (
  ) العقدة البسیطة( ( قماش الجبیر ) للتصمیم األول 

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
     0.131 4.857 68 14  ة التقنیة .حیاك

     0.335 4.785 67 14  حیاكة العقدة البسیطة 
     0.571 4.571 64 14  إنھاء الحیاكة .
     0.901 4.142 58 14  الشكل العام .

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
مجموع   مصدر التباین

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  لمعنویةا

ف 
  الجدولیة

 2.782 0.039 2.983 1.446 3 4.339  بین المجموعات
    0.484 52 25.21  داخل المجموعات
     55 29.55  المجموع الكلي

  المحور الثاني (تنفیذ التقنیة على المانیكان) 
فیذ ) نتائج تحلیل التباین في اتجاه واحد ألراء المحكمین في عناصر تن٣٠جدول (الیوضح      

. من هذا الجدول یتضح وجود اختالف بین أراء  للتصمیم األول ، التقنیة على المانیكان للجبیر
أن عناصر هذا على المحكمین حول عناصر المحور الثاني بدرجة معنویة ، حیث اتفقت اآلراء 

عناصر مناسبة إلى حد كبیر فیما عدا الشكل العام الذي كان مناسب فقط ، ویتضح  هيالمحور 
وهي  ٢,٩٨٣وقیمة ف المحسوبة ،  ٠,٠٥أقل من وهي  ٠,٠٣٩ذلك من قیمة مستوى المعنویة 

مما یعنى وجود اختالف بین أراء المحكمین حول عناصر المحور  ٢,٧٨٢أكبر من ف الجدولیة 
  للتصمیم األول.  الثاني للجبیر

  
 باألقمشة المخرمة  نیكانالتقنیة على الما تنفیذ في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ٣١جدول (

  ) العقدة البسیطة(  ( قماش الجبیر ) للتصمیم األول 
  تنفیذ التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

  الشكل العام  إنھاء الحیاكة  حیاكة العقدة البسیطة  حیاكة التقنیة 
 0.43 0.71 0.86 0.86 سب جداامن

 0.36 0.15 0.14 0.14 مناسب
 0.14 0.14 0.00 0.00 حد ما مناسب إلى

 0.07 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب
 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقا

،  حیاكة التقنیةأن اتفقت على % من أراء المحكمین ٨٦أن  حصائي أیضاً اإلأثبت التحلیل      
على أن  % من المحكمین١٤أتفق  بینما وحیاكة العقدة البسیطة كانا عنصرین مناسبین جداً 

لى أن عنصر % من المحكمین ع٧١أتفاق  تضح إحصائیاً هذین العنصرین مناسبان فقط ، وا



 
١٨٠

% من المحكمین اتفقوا على أنه عنصر مناسب ١٥، بینما  عنصر مناسب جداً إنهاء الحیاكة 
فقط ، وبقیة اآلراء اتجهت إلى القول بأنه عنصر مناسب إلى حد ما. وبالنسبة للشكل العام فقد 

% من المحكمین على أنه ٣٦ بینما اتفق ، % من المحكمین أنه عنصر مناسب جداً ٤٣ أوضح
  .باتفقت على انه عنصر غیر مناس% من اآلراء ١٤، و عنصر مناسب إلى حد ما

  
 واص الطبیعیة والمیكانیكیةمة القماش للتقنیة من حیث الخلمالء): تحلیل التباین ٣٢جدول (

   ) العقدة البسیطة( ر ) للتصمیم األول المخرمة ( قماش الجبی ةباألقمش
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

مناسبة التقنیة للتركیب النسجي  
  للقماش 

14 53 3.785 1.565     
مناسبة التقنیة من حیث نوع 

  الخامة 
14 54 3.857 2.285     

     1.956 3.571 50 14وزن  المناسبة التقنیة من حیث 
نیة من حیث سمك  مناسبة التق

   القماش
14 54 3.857 1.054     

     1.142 4.285 60 14  نسدال  القماش .المناسبة التقنیة  
مناسبة التقنیة لقوة الصالبة  

  للقماش 
14 56 4 1.384     

لتجعد لمناسبة التقنیة 
  والكرمشة 

14 58 4.142 0.901     
     1.565 3.785 53 14  مناسبة التقنیة لقوه االنفجار للقماش .

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
مجموع   مصدر التباین

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.199 0.780 0.523 0.673 7 4.714  بین المجموعات
    1.285 104 133.7  داخل المجموعات
     111 138.5  المجموع الكلي

  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة )الثالث (مالءالمحور 
راء المحكمین فیما فروق معنویة بین آال توجد أنه ) ٣٢جدول (الحصائي بإلأوضح التحلیل ا     

مستوى المعنویة  ، وذلك للتصمیم األول، حیث كان یخص عناصر المحور الثالث للجبیر
. وقد اتفقت ٢,١٩٩أقل من قیمة ف الجدولیة وهي  ٠,٥٢٣وقیمة ف المحسوبة ،  ٠,٧٨٠

فیما عدا مناسبة  ، عناصر مناسبة جداً  هيأن جمیع عناصر المحور الثالث  على جمیع اآلراء
، فقد اتضح  ومناسبة التقنیة للتجعد، التقنیة النسدال القماش، ومناسبة التقنیة لصالبة القماش 

  . عناصر مناسبة فقطأنها 
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من حیث الخواص  لتقنیةمة القماش لمالء في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ٣٣جدول (
  ) العقدة البسیطة(  ( قماش الجبیر ) للتصمیم األول باألقمشة المخرمة الطبیعیة والمیكانیكیة 

  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التركیب 
  النسجي

مناسبة 
التقنیة من 
حیث نوع 

  الخامة

مناسبة 
التقنیة من 
حیث وزن 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 
حیث سمك 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
  االنسدال

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
صالبة 
  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التجعد 

  والكرمشة

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
مقاومة 
  االنفجار

 0.56 0.43 0.36 0.57 0.29 0.36 0.51 0.53 سب جداً امن
 0.22 0.36 0.50 0.29 0.43 0.36 0.21 0.19 مناسب

 0.10 0.14 0.00 0.00 0.14 0.14 0.07 0.21 مناسب إلى حد ما
 0.12 0.07 0.07 0.14 0.14 0.07 0.07 0.07 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.07 0.14 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

راء المحكمین فیما یخص مناسبة التقنیة للتركیب النسجي حصائي تعدد آإلاثبت التحلیل ا     
% من المحكمین على أن هذا العنصر مناسب ٥٣وذلك للتصمیم األول، حیث اتفق ، للجبیر 

% من اآلراء إلى ٢١واتجه ، أنه عنصر مناسب فقط % من المحكمین ١٩، بینما أوضح  جداً 
أوضح و . إطالقًا  اآلراء قالت أنه عنصر غیر مناسب وباقي، ى حد ما أنه عنصر مناسب إل

ما أوضح ، بین % من المحكمین أن مناسبة التقنیة لنوع الخامة هو عنصر مناسب جداً ٥١
وفیما یخص مناسبة التقنیة لسمك القماش .  هذا العنصر مناسب فقط% من المحكمین أن ٢١

% من المحكمین على ٤٣بینما أتفق  ، ناسب جداً % من المحكمین أن هذا العنصر م٣٩أوضح 
أنه عنصر مناسب إلى حد ما وأنه عنصر سب فقط وبقیة اآلراء انقسمت بین أنه عنصر منا
  غیر مناسب.

القماش  % المحكمین على أن مناسبة التقنیة لوزن٣٦تفاق حصائي ااإلأثبت التحلیل كما      
% من المحكمین أنه عنصر ٣٦ینما أوضح ب ، عنصر مناسب جداً للجبیر للتصمیم األول 
% من المحكمین أن مناسبة التقنیة لوزن القماش مناسب إلى حد ما ١٤مناسب فقط، وأوضح 

ناحیة مناسبة  . ومن وانقسمت بقیة اآلراء بین أنه عنصر غیر مناسب و غیر مناسب إطالقاً 
% من ٢٩، بینما % من المحكمین على أنه عنصر مناسب جداً ٥٧تفق التقنیة لالنسدال ا

راء المحكمین فیما یخص مناسبة . وأما تحلیل آ المحكمین أوضحوا أن هذا العنصر مناسب فقط
أوضح ، و  % من اآلراء على أنه عنصر مناسب جداً ٤٣التقنیة للتجعد والكرمشة توضح اتفاق 

  . عنصر مناسب جداً  ین أن مناسبة التقنیة لالنفجار% من المحكم٥٦
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  تحلیل التباین لبیان االختالف بین أسس تشكیل التقنیة على المانیكان ،: )٣٤جدول (
  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیةومالء ، تنفیذ التقنیةو 

  ) العقدة البسیطة( الجبیر ) للتصمیم األول لدانتیل ،واو المخرمة ( قماش التل، ةباألقمش وذلك 
      التباین  المتوسط  عالمجمو  العدد  العناصر

     0.609 4 498 112  أسس تشكیل التقنیة
     0.537 5 257 56 تنفیذ التقنیة

     1.427 4 385 98مة القماش مالء
  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  ف الجدولیة  المعنویة

 3.031 0.001 11.465 10.27 2 20.55  بین المجموعات
    0.896 263 235.7  داخل المجموعات
     265 256.٣  المجموع الكلي

ض النظر عن عناصر بین المحاور الثالثة للجبیر وذلك للتصمیم األول بغ فلبیان االختال     
مین فیما یخص المحاور راء المحك) عدم اتفاق آ٣٤جدول (الفقد أوضح  كل محور على حدة

وقیمة  ، ٠,٠٠١ویتضح ذلك من قیمة مستوى المعنویة  ، ووجود فروق معنویة بینهم، الثالثة 
، وقد أثبت التحلیل  ٣,٠٣هي أكبر من قیمة ف الجدولیة  التي ١١,٤٦٥ف المحسوبة 

  س تشكیل التقنیة على المانیكانتفقت على أن أساإلحصائي أن آراء معظم المحكمین قد ا
مة ، وكذلك اتفقت اآلراء على أن مالءبغض النظر عن عناصره الفرعیة  ، عنصر مناسب

على المانیكان راء المحكمین أن تنفیذ التقنیة ًا بینما كانت آالقماش للتقنیة كان هو األخر مناسب
  بغض النظر عن عناصره الفرعیة. عنصر مناسب جداً 

    جبیرلالتل والدانتیل واین تحلیل التباین لبیان االختالف ب): ٣٥جدول (
  ) العقدة البسیطة(  للتصمیم األول  

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  
     0.254 5 1288 274  التل

     0.447 4 1223 274 الدانتیل
     0.967 4 1140 266 الجبیر

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

سط متو
مستوى   ف المحسوبة  المربعات

  المعنویة
ف 

  الجدولیة
 3.006 0.001 21.22 11.72 2 23.44  بین المجموعات
    0.552 811 447.8  داخل المجموعات
     813 471.3  المجموع الكلي

وذلك للتصمیم األول بغض النصر عن  ،والجبیر والدانتیل ولبیان االختالف بین التل      
) وجود فروق ٣٥حصائي بجدول (إلفقد أوضح التحلیل ا یة لكل تصمیم على حدةلعناصر الفردا

بغض النظر عن العناصر ،  والجبیرراء المحكمین فیما یخص التل والدانتیل معنویة بین آ
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 التيوقیمة ف المحسوبة ،  ٠,٠٠١ا، ویتضح ذلك من قیمة مستوى المعنویة هالفرعیة لكل من
وقد أوضح التحلیل  ٣,٠٠٦یمة ف الجدولیة التي تساوى ق أكبر من هي التي ٢١,٢٢تساوى 

بینما الدانتیل والجبیر كانا مناسبین فقط وذلك من وجهة  ، جداً  اً أن التل كان مناسب حصائيإلا
  نظر المحكمین األربعة عشر.

مــة الخــواص الطبیعیــة نیــة وتنفیــذها علــى المانیكــان ومالءعالقــة أســس تشــكیل التق -٤-١-٣
  . )المركبة العقدة (  لقماش التل في التصمیم الثاني یكیةوالمیكان

  التصمیم الثاني ( العقدة المركبة)
حول ثالثة محاور مختلفة تخص التصمیم الثاني  راء أربعة عشر محكماً تم استطالع واستبیان آ

) الذي یتكون من سبعة عناصر  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان : المحور األول ( وهى
تحدید مكان العقدة المركبة على و ،  وهى على التوالي: اتجاه نسیج التقنیة على القماش ،مختلفة 

مناسبة تشكیل كمیة الكشكشة و ،  حجم العقدة المركبة بالنسبة لحجم المانیكانو ،  جسم المانیكان
،  اتزان العقدة المركبةو ،  انتظام توزیع الكشكشة على جانبي العقدة المركبةو ،  للعقدة المركبة

. المحور الثاني ( تنفیذ التقنیة على المانیكان)  دقة التشكیل على المانیكان، و تثبیت التقنیة و 
نهاء الحیاكة، و ،  وهى حیاكة العقدة المركبة على البطانة، ویتكون من أربعة عناصر مختلفة  ٕ ا

من حیث مة القماش للتقنیة مالء قنیة. ویتكون المحور الثالث (حیاكة التو ،  الشكل العامو 
  . التصمیم األول في) من العناصر السابقة كما  الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة

  باألقمشة المخرمة ): تحلیل التباین ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان ٣٦جدول (
  )العقدة المركبة ( ( قماش التل ) للتصمیم الثاني 

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
     0.571 4.428 62 14  التقنیة على القماشاتجاه نسیج 

     0.642 4.214 59 14  المركبة تحدید مكان العقدة 
     0.263 4.57٢ 64 14  المركبةحجم العقدة  

     0.708 4.35٨ 61 14  مناسبة تشكیل كمیة  الكشكشة.
     0.862 4.357 61 14  انتظام توزیع الكشكشة.

     0.862 4.357 61 14  المركبةاتزان العقدة  
     0.642 4.214 59 14  تثبیت التقنیة .

     0.554 4.357 61 14  دقة التشكیل على المانیكان.
  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  ف الجدولیة  المعنویة

 2.0988 0.957 0.287 0.183 7 1.285  بین المجموعات
    0.638 104 66.42  داخل المجموعات
     111 67.71  المجموع الكلي



 
١٨٤

  المحور األول: أسس تشكیل التقنیة على المانیكان
راء المحكمین بین آ معنويفرق وجد ال ی أنه )٣٦جدول (الب أوضح التحلیل اإلحصائي     

، حیث كان مستوى الثانيتصمیم بالنسبة ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان للتل وذلك لل
وهى أقل  ،٠,٢٨٧، وكانت قیمة ف المحسوبة  ٠,٠٥وهى قیمة أكبر من ،  ٠,٩٥٧المعنویة 

مما یعنى اتفاق أراء المحكمین األربعة عشر على أن أسس  ٢,٠٩٨٨من قیمة ف الجدولیة 
أثبت التحلیل . وقد  كانت عناصر مناسبة الثانيتشكیل التقنیة على المانیكان للتل للتصمیم 

عنصر مناسب تجاه نسیج التقنیة على القماش % من المحكمین على أن ا٥٧تفاق ئي ااإلحصا
فقد اتفقت ما بقیة اآلراء المحكمین إلى أنه عنصر مناسب ، وأ% من ٢٩راء بینما اتجهت آ جداً 

  نه عنصر غیر مناسب.على أ
  

 تشكیل التقنیة على المانیكان عناصر أسس في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ٣٧جدول (
  )العقدة المركبة( باألقمشة المخرمة ( قماش التل ) للتصمیم الثاني 

  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 
اتجاه 
نسیج 
  التقنیة

تحدید 
مكان 
  العقدة

حجم 
العقدة 
  المركبة

مناسبة 
تشكیل 
  الكشكشة

انتظام 
توزیع 
  الكشكشة

اتزان 
عقدة ال

  المركبة

تثبیت 
  التقنیة

دقة 
التشكیل 

على 
  المانیكان

 0.50 0.36 0.57 0.57 0.57 0.57 0.43 0.57 اسب جدً امن
 0.36 0.57 0.29 0.29 0.14 0.43 0.36 0.29 مناسب

 0.14 0.00 0.07 0.07 0.21 0.00 0.21 0.14 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

أوضح التحلیل  ، الثانيوذلك للتصمیم ، لعقدة المركبة للتل فیما یخص تحدید مكان او      
راء آ% من ٣٦بینما  ، اتفقوا على أنه عنصر مناسب جداً % من المحكمین ٤٣اإلحصائي أن 

أنه عنصر مناسب إلى حد  ، وبقیة اآلراء أوضحتاسب من رالمحكمین اتجهت إلى أنه عنص
 ، بینما اتجه عنصر مناسب جداً ین على أن حجم العقدة المركبة % من المحكم٥٧ما. وقد اتفق 

مناسبة تشكیل كمیة الكشكشة فقد  راء المحكمین إلى أنه عنصر مناسب. وفیما یخصآ باقي
% من آراء ١٤، بینما  صر مناسب جداً % من المحكمین على أنه عن٥٧اتفاق  تضح إحصائیاً ا

وبقیة المحكمین أوضحوا أنه عنصر مناسب إلى ، أنه عنصر مناسب المحكمین قد أوضحت 
  حد ما. 

تفقوا على أن انتظام توزیع % من المحكمین قد ا٥٧أن  حصائيكما أوضح التحلیل اإل
،  مناسب ره عنص% من المحكمین أن٢٩ظهر ، بینما أ جداً  اً مناسب اً الكشكشة كان عنصر 

وأنه عنصر غیر مناسب. وفیما یخص ، وانقسمت بقیة اآلراء بین أنه عنصر مناسب إلى حد ما 



 
١٨٥

% من ٢٩، بینما  %من المحكمین أنه عنصر مناسب جداً ٥٧، فقد أوضح  اتزان العقدة المركبة
% من آراء ٣٦نیة، أوضح . ومن ناحیة تثبیت التق اتفقت على أنه عنصر مناسباآلراء 

مناسب  ر% من المحكمین أن هذا العنص٥٧بینما أوضح  لمحكمین أنه عنصر مناسب جدًا ،ا
تفاق نصف ا أیضاً  غیر مناسب. وقد أثبت التحلیل اإلحصائي فقط وبقیة اآلراء قالت بأنه عنصر

راء آ% من ٣٦بینما  ، جداً  اً مناسب اً المحكمین على أن دقة التشكیل على المانیكان كان عنصر 
المحكمین أنه عنصر  باقيوأوضح ، أن هذا العنصر مناسب باتجهت إلى القول  المحكمین

  مناسب إلى حد ما.
راء المحكمین وعدم اختالفهم حول عناصر أسس تشكیل التقنیة آ تفاقمما سبق یتضح ا     

وأن عناصره المختلفة هى عناصر ،  الثانيوذلك للتل فیما یخص التصمیم ، على المانیكان 
  درجة معقولة.مناسبة وب

  
  قنیة على المانیكان باألقمشة المخرمة التلتنفیذ ): تحلیل التباین ٣٨جدول (

  )العقدة المركبة ( ( قماش التل ) للتصمیم الثاني 
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

     0.417 4.428 62 14  حیاكة التقنیة .
     0.263 4.428 62 14  حیاكة العقدة المركبة

     0.417 4.428 62 14  ھاء الحیاكة .إن
     0.401 4.642 65 14  الشكل العام .

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.782 0.733 0.428 0.160 3 0.482  بین المجموعات
    0.375 52 19.5  عاتداخل المجمو

     55 19.982  المجموع الكلي

  المحور الثاني (تنفیذ التقنیة على المانیكان)
راء المحكمین فروق معنویة بین آال توجد ) ٣٨جدول (الأثبت التحلیل اإلحصائي الموضح ب     

كانت قیمة حیث ، فیما یخص العناصر المختلفة للمحور الثاني (تنفیذ التقنیة على المانیكان) 
أقل من قیمة وهي  ٠,٤٢٨كانت قیمة ف المحسوبة ، و  ٠,٠٥وهى أكبر من ،  ٠,٧٣٣المعنویة 

وذلك ، أن عناصر المحور الثاني للتل  . . وقد أوضح التحلیل اإلحصائي ٢,٧٨٢ف الجدولیة 
جهة وذلك من و  جداً  اً كان مناسبفقد كانت جمیعها مناسبة ماعدا الشكل العام ، للتصمیم الثاني 
  نظر المحكمین.

  



 
١٨٦

  باألقمشة المخرمة  التقنیة على المانیكان تنفیذ في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ٣٩جدول (
   ) العقدة المركبة( ( قماش التل ) للتصمیم الثاني 

  تنفیذ التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن
  الشكل العام  اكةإنھاء الحی  المركبةحیاكة العقدة   حیاكة التقنیة 

 0.71 0.50 0.43 0.50 سب جداامن
 0.21 0.43 0.57 0.43 مناسب

 0.07 0.07 0.00 0.07 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقا

نهاء الحیاكة فقد اتفقت آبالنسبة لحیاكة ال      ٕ أنهما ي ف% من المحكمین ٥٠راء تقنیة وا
، وبقیة  % من اآلراء وجدت أنهما عنصران مناسبان فقط٤٣بینما  ، عنصران مناسبان جداً 

على  راء المحكمین% من آ٤٣واتفق .  ن مناسبان إلى حد مااآلراء أوضحت أن هذین العنصری
% من اآلراء اتجهت إلى أن هذا ٥٧بینما  ، عنصر مناسب جداً أن حیاكة العقدة المركبة 

من المحكمین أن إنهاء % ٧١. وبالنسبة للشكل العام فقد أوضح  نصر مناسبعالعنصر 
 وباقي، % من المحكمین على أنه عنصر مناسب ٢١بینما اتفق  عنصر مناسب جداً الحیاكة 

  المحكمین أوضحوا أنه عنصر مناسب إلى حد ما. 
  

عیة والمیكانیكیة مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیلمالء): تحلیل التباین ٤٠جدول (
  )العقدة المركبة ( باألقمشة المخرمة ( قماش التل ) للتصمیم الثاني 

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
جي   ب النس ة للتركی بة التقنی مناس

  للقماش 
13 60 4.615 0.256     

وع  ث ن ن حی ة م بة التقنی مناس
     0.230 4.692 61 13  الخامة 

 وزنالحیث مناسبة التقنیة من 
     0.192 4.769 62 13  القماش

مك   ث س ن حی ة م بة التقنی مناس
     0.230 4.6928 61 13   القماش

     0.488 4.6 46 10  نسدال  القماش .المناسبة التقنیة  
البة   وة الص ة لق بة التقنی مناس

  للقماش 
8 38 4.75 0.214     

ة  بة التقنی د لمناس لتجع
  والكرمشة 

8 38 4.75 0.214     
     0.256 4.615 60 13  مناسبة التقنیة لقوه االنفجار للقماش .

     0.230 4.692 61 13  لتركیب النسجي  مناسبة التقنیة

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
مجموع   مصدر التباین

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.229 0.979 0.232 0.041 7 0.292  بین المجموعات
    0.176 104 18.33  داخل المجموعات
     111 18.61  المجموع الكلي



 
١٨٧

  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة )المحور الثالث (مالء
 ،  عناصر المحور الثالث فيراء المحكمین این آل) نتائج تحلیل التب٤٠جدول (الیوضح 

فروق ال توجد . من هذا الجدول ومن التحلیل اإلحصائي یتضح  الثانيتل للتصمیم وذلك لل
راء المحكمین فیما یخص العناصر الثمانیة للمحور الثالث، حیث كانت قیمة معنویة بین آ

وهى أقل من قیمة ،  ٠,٢٣٢وكانت قیمة ف المحسوبة ،  ٠,٠٥وهى أكبر من  ٠,٩٧٩المعنویة 
هو أن عناصر المحور یوضح اتفاق المحكمین على رأى واحد ، مما  ٢,٢٢٩ف الجدولیة 

  . الثالث كانت مناسبة جداً 
  
من حیث الخواص  لتقنیةمة القماش لمالء في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ٤١جدول (

   ) العقدة المركبة( باألقمشة المخرمة ( قماش التل ) للتصمیم الثاني الطبیعیة والمیكانیكیة 
  

  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التركیب 
  النسجي

مناسبة 
التقنیة من 
حیث نوع 

  الخامة

مناسبة 
التقنیة من 
حیث وزن 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 
حیث سمك 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
  االنسدال

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
صالبة 
  القماش

ة مناسب
التقنیة من 

حیث 
التجعد 

  والكرمشة

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
مقاومة 
  االنفجار

 0.69 0.75 0.75 0.70 0.69 0.77 0.69 0.62 سب جداً امن
 0.31 0.25 0.25 0.20 0.31 0.23 0.31 0.38 مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

% من المحكمین على أنه عنصر ٦٢تفق ا النسجيفیما یخص مناسبة التقنیة للتركیب      
لتحلیل اإلحصائي أوضح او .  بینما بقیة اآلراء اتجهت إلى أنه عنصر مناسب ، مناسب جداً 

ومقاومة ، سمك القماش و ،  أن مناسبة التقنیة لنوع الخامةعلى محكمین % من ال٦٩اتفاق 
أن هذه العناصر كانت في المحكمین  باقيتفق ، بینما ااالنفجار كانت عناصر مناسبة جدا 

تقنیة لصالبة القماش والتجعد % من المحكمین على أن مناسبة ال٧٥. كما اتفق  مناسبة فقط
% من ٧٠یخص مناسبة التقنیة النسدال القماش أوضح . وفیما  عنصران مناسبان جداً 

أنه عنصر مناسب فقط ب% من المحكمین ٢٠تفق بینما ا المحكمین أنه عنصر مناسب جداً 
  وبقیة اآلراء أوضحت بأنه عنصر مناسب إلى حد ما.

  
  
  



 
١٨٨

  تحلیل التباین لبیان االختالف بین أسس تشكیل التقنیة على المانیكان ،): ٤٢جدول (
   مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیةومالء ، التقنیةتنفیذ و

  )العقدة المركبة  ( ) للتصمیم الثاني ( قماش التلباألقمشة المخرمة 
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

     0.610039 4 488 112  أسس تشكیل التقنیة
     0.363312 4 251 56 تنفیذ التقنیة

ة القماش للتقنیةممالء  78 366 5 0.241758     
  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى   ف المحسوبة  المربعات

  المعنویة
ف 

  الجدولیة
 3.032 0.003 5.91081 2.585 2 5.171  بین المجموعات
    0.437 243 106.3  داخل المجموعات

     245 111.5  ع الكليالمجمو

بغض النظر عن  الثانيوذلك للتصمیم ، لبیان االختالف بین المحاور الثالثة للتل      
راء اتجاه واحد آل في) نتائج تحلیل التباین ٤٢جدول (الالعناصر المختلفة لكل محور فقد أوضح 

مة القماش ومالء،  التقنیة تنفیذو ،  المحكمین في المحاور الثالثة ( تشكیل التقنیة على المانیكان
یتضح وجود فروق  ل. من هذا الجدو ض النظر عن عناصر كل محور على حدة للتقنیة) بغ

،  ٠,٠٠٣حیث كانت قیمة المعنویة ، راء المحكمین فیما یخص المحاور الثالثة معنویة بین آ
یة وهى أكبر من قیمة ف الجدول،  ٥,٩١وكانت قیمة ف المحسوبة ،  ٠,٠٥وهى أقل من 

وتنفیذ التقنیة ، حصائي أن أسس تشكیل التقنیة على المانیكان وقد أثبت التحلیل اإل ، ٣,٠٣٢
ن من وجهة نظر ا مناسبیالمختلفة كان تصمیم األول بغض النظر عن عناصرهاللتل وذلك لل

وذلك من وجهة نظر  مة القماش للتقنیة مناسب جداً عنصر مالء، بینما كان  المحكمین
  المحكمین. 

  
  
  
  
  
  
  



 
١٨٩

عالقــة أســس تشــكیل التقنیــة وتنفیــذها علــى المانیكــان ومالئمــة الخــواص الطبیعیــة  -٥-١-٣
  والمیكانیكیة لقماش الدانتیل في التصمیم الثاني العقدة المركبة .

  
  باألقمشة المخرمة  ): تحلیل التباین ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان٤٣جدول (

  )لعقدة المركبة ( ا ( قماش الدانتیل ) للتصمیم الثاني
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

     0.571 4.428 62 14  اتجاه نسیج التقنیة على القماش
     0.373 4.714 66 14  المركبةتحدید مكان العقدة 

     0.642 4.214 59 14  المركبةحجم العقدة  
     0.747 4.142 58 14  مناسبة تشكیل كمیة  الكشكشة.

     0.574 4.428 62 14  توزیع الكشكشة.انتظام 
     0.4010 4.642 65 14  المركبةاتزان العقدة  

     0.247 4.642 65 14  تثبیت التقنیة .
     0.554 4.3573 61 14  دقة التشكیل على المانیكان.

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.098 0.319 1.181 0.607 7 4.25  بین المجموعات
    0.513 104 53.43  داخل المجموعات
     111 57.68  المجموع الكلي

  المحور األول (أسس تشكیل التقنیة على المانیكان)
راء المحكمین بین آ فرق معنويوجد أنه ال ی) ٤٣جدول (الحصائي بأوضح التحلیل اإل     

، ویتضح ذلك من مستوى  وذلك للتصمیم الثاني، بالنسبة لعناصر المحور األول للدانتیل 
وهى أقل ،  ١,١٨١، وكانت قیمة ف المحسوبة  ٠,٠٥وهى قیمة أكبر من ،  ٠,٣١٩المعنویة 

س راء المحكمین األربعة عشر على أن أس، مما یعنى اتفاق آ ٢,٠٩٨من قیمة ف الجدولیة  
تشكیل التقنیة على المانیكان للدانتیل للتصمیم الثاني كانت عناصر مناسبة إلى حد كبیر. وقد 

عناصر ، وتثبیت التقنیة كانت اتزان العقدة المركبة و ،  أن تحدید مكان العقدة ثبت إحصائیاً 
  ، بینما بقیة عناصر المحور األول كانت عناصر مناسبة.  مناسبة جداً 

  
  
  
  



 
١٩٠

 عناصر أسس تشكیل التقنیة على المانیكان فينسبة المئویة ألراء المحكمین ): ال٤٤جدول (
  ) العقدة المركبة( باألقمشة المخرمة ( قماش الدانتیل ) للتصمیم الثاني 

  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 
اتجاه 
نسیج 
  التقنیة

تحدید 
مكان 
  العقدة

حجم 
العقدة 
  المركبة

ة مناسب
تشكیل 
  الكشكشة

انتظام 
توزیع 
  الكشكشة

اتزان 
العقدة 
  المركبة

تثبیت 
  التقنیة

دقة 
التشكیل 

على 
  المانیكان

 0.50 0.64 0.71 0.57 0.43 0.43 0.79 0.57 اسب جدً امن
 0.36 0.36 0.21 0.29 0.29 0.36 0.14 0.29 مناسب

 0.14 0.00 0.07 0.14 0.29 0.21 0.07 0.14 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 یر مناسبغ

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

تجاه نسیج التقنیة على % من المحكمین على أن ا٥٧تفاق حصائي اأثبت التحلیل اإل     
 ،  صر مناسب% من المحكمین إلى أنه عن٢٩راء ، بینما اتجهت آ عنصر مناسب جداً القماش 

فیما یخص تحدید مكان العقدة المركبة و .  وبقیة اآلراء قالت بأنه عنصر مناسب إلى حد ما
% من المحكمین قد اتفقوا ٧٩حصائي أن أوضح التحلیل اإل، وذلك للتصمیم الثاني، للدانتیل 

ن % من المحكمین على أ٤٣اتفاق  حصائيكما أثبت التحلیل اإل.  على أنه عنصر مناسب جداً 
% من المحكمین إلى أن ٣٦راء بینما اتجهت آجدًا ،  اً مناسب اً حجم العقدة المركبة كان عنصر 

 وبقیة اآلراء قالت بأنه عنصر مناسب إلى حد ما. وفیما یخص، هذا العنصر مناسب فقط 
% من المحكمین على أنه عنصر ٤٣اتفاق  تضح إحصائیاً مناسبة تشكیل كمیة الكشكشة فقد ا

بینما انقسمت بقیة اآلراء بین أنه عنصر مناسب إلى حد ما وأنه عنصر مناسب  ، مناسب جداً 
  .  فقط

% من المحكمین قد اتفقوا على أن انتظام توزیع ٥٧أن  حصائيأوضح التحلیل اإلكما      
وبقیة  ،% من اآلراء على أنه عنصر مناسب٢٩، بینما اتفقت  جداً  اً مناسب اً الكشكشة كان عنصر 

هوا إلى القول بأنه عنصر مناسب إلى حد ما. وفیما یخص اتزان العقدة المركبة، المحكمین اتج
% من اآلراء قد اتفقت على ٢١بینما  ، %من المحكمین أنه عنصر مناسب جداً ٧١فقد أوضح 

أنه عنصر مناسب وبقیة اآلراء أوضحت بأنه عنصر مناسب إلى حد ما. ومن ناحیة تثبیت 
المحكمین على  باقيبینما اتفق  ، ین أنه عنصر مناسب جداً % من المحكم٦٤التقنیة، أوضح 
% من المحكمین على أن دقة ٥٠تفاق ا أیضاً  ب. وقد أثبت التحلیل اإلحصائيأنه عنصر مناس

% من أراء المحكمین اتجهت إلى ٣٦بینما  جداً  اً مناسب اً التشكیل على المانیكان كان عنصر 
  اآلراء ذكرت بأنه عنصر مناسب إلى حد ما.وبقیة ، القول أن هذا العنصر مناسب فقط 



 
١٩١

وعدم اختالفهم حول عناصر أسس تشكیل التقنیة ، راء المحكمین آ تفاقمما سبق یتضح ا
 هيوأن عناصره المختلفة ،  الثانيوذلك للدانتیل فیما یخص التصمیم ، على المانیكان 

  . عناصر مناسبة وبدرجة كبیرة
  

  باألقمشة المخرمة  التقنیة على المانیكانلتنفیذ ): تحلیل التباین ٤٥جدول (
    )العقدة المركبة( ( قماش الدانتیل ) للتصمیم الثاني 

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
     0.219 4.714 66 14  حیاكة التقنیة .

     0.181 4.785 67 14  حیاكة العقدة المركبة
     0.571 4.428 62 14  إنھاء الحیاكة .

     0.417 4.571 64 14  العام .الشكل 
  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.782 0.395 1.010 0.351 3 1.053  بین المجموعات
    0.347 52 18.07  داخل المجموعات
     55 19.125  المجموع الكلي

  المحور الثاني (تنفیذ التقنیة على المانیكان)
عناصر تنفیذ  فيراء المحكمین باین في اتجاه واحد آل) نتائج تحلیل الت٤٥جدول (الیوضح      

راء اختالف بین آ لجدول یتضح ال یوجدالتقنیة على المانیكان للدانتیل للتصمیم الثاني. من هذا ا
الثاني، حیث اتفقت اآلراء أن عناصر هذا المحور عناصر  المحكمین حول عناصر المحور

وقیمة ف ، ٠,٠٥وهي أكبر من  ٠,٣٩٥ویتضح ذلك من قیمة المعنویة ، مناسبة إلى حد كبیر 
تفاق المحكمین على أن عناصر ، مما یعنى ا ٢,٧٨٢أقل من ف الجدولیة ،  ١,٠١٠المحسوبة 

ویتضح من هذا الجدول أن عناصر المحور جدًا ،  مناسبة المحور الثاني للدانتیل للتصمیم الثاني
  . ماعدا عنصر إنهاء الحیاكة كان عنصر مناسب فقط الثاني كانت عناصر مناسبة جداً 

  
  
  
  
  

 باألقمشة المخرمة  التقنیة على المانیكان تنفیذ في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ٤٦جدول (
  ) المركبة العقدة( ( قماش الدانتیل ) للتصمیم الثاني 



 
١٩٢

  تنفیذ التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن
  الشكل العام  إنھاء الحیاكة  المركبةحیاكة العقدة   حیاكة التقنیة 

 0.64 0.57 0.79 0.71 سب جداامن
 0.29 0.29 0.21 0.29 مناسب

 0.07 0.14 0.00 0.00 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 مناسب إطالقاغیر 

حیاكة أن راء المحكمین قد اتفقت على % من آ٧١أن  أیضاً  ثبت التحلیل اإلحصائيأو      
عنصر ن المحكمین على أن هذا العنصر % م٢٩تفق ، بینما ا جداً  اً مناسب اً عنصر  تالتقنیة كان

راء % من آ٧٩اإلحصائي أن العقدة المركبة، أوضح التحلیل . وفیما یخص حیاكة  مناسب فقط
  .  تفقت بقیة اآلراء على أنه عنصر مناسببینما ا المحكمین ترى أنه عنصر مناسب جداً 

عنصر  مین على أن عنصر إنهاء الحیاكة% من المحك٥٧تفاق ا أتضح إحصائیاً كما      
سبة % من المحكمین اتفقوا على أنه عنصر مناسب إلى حد ما. وبالن٢٩، بینما  مناسب جداً 

% من ٢٩بینما اتفق  ، % من المحكمین أنه عنصر مناسب جداً ٦٤للشكل العام فقد أوضح 
  . اتفقت على انه عنصر مناسب إلى حد ما، وبقیة اآلراء المحكمین على أنه عنصر مناسب 

    
مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لمالء): تحلیل التباین ٤٧جدول (

  )العقدة المركبة  ( المخرمة ( قماش الدانتیل ) للتصمیم الثاني باألقمشة
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

     0.435 4.538 59 13  مناسبة التقنیة للتركیب النسجي  للقماش 
     0.256 4.615 60 13  مناسبة التقنیة من حیث نوع الخامة 

     0.256 4.615 60 13  مناسبة التقنیة من حیث الوزن  
     0.435 4.461 58 13   مناسبة التقنیة من حیث سمك  القماش

     0.455 4.7 47 10  مناسبة التقنیة  النسدال  القماش .
     0.125 4.875 39 8  مناسبة التقنیة لقوة الصالبة  للقماش 
     0.142 4.857 34 7  مناسبة التقنیة للتجعد والكرمشة 

     0.435 4.538 59 13  ار للقماش .مناسبة التقنیة لقوه االنفج
  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.231 0.640 0.906 0.195 7 1.370  بین المجموعات
    0.215 104 22.447  داخل المجموعات

     111 23.818  يالمجموع الكل



 
١٩٣

راء المحكمین فروق معنویة بین آال توجد أنه ) ٤٧جدول (الب التحلیل اإلحصائي أوضح كما     
مستوى المعنویة  ، حیث كان الثانيوذلك للتصمیم ، فیما یخص عناصر المحور الثالث للدانتیل 

  . ٢,٢٣١أقل من قیمة ف الجدولیة ،  ٠,٩٠٦وقیمة ف المحسوبة  ، ٠,٦٤٠
  

من حیث الخواص  لتقنیةمة القماش لمالء فيراء المحكمین ): النسبة المئویة آل٤٨ول (جد
  ) العقدة المركبة( باألقمشة المخرمة ( قماش الدانتیل ) للتصمیم الثاني الطبیعیة والمیكانیكیة 

  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التركیب 
  النسجي

مناسبة 
التقنیة من 
حیث نوع 

  الخامة

مناسبة 
التقنیة من 
حیث وزن 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 
حیث سمك 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
  االنسدال

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
صالبة 
  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التجعد 

  والكرمشة

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
مقاومة 
  االنفجار

 0.86 0.86 0.88 0.80 0.54 0.62 0.62 0.62 ادً سب جامن
 0.14 0.14 0.12 0.10 0.38 0.38 0.38 0.31 مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.10 0.08 0.00 0.00 0.07 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

راء المحكمین فیما یخص مناسبة التقنیة للتركیب النسجي انقسام آ ثبت التحلیل اإلحصائي     
% من المحكمین على أن هذا العنصر مناسب ٦٢تفق ، حیث االثانيوذلك للتصمیم ، للدانتیل 

اآلراء إلى أنه  باقي ، واتجه% من المحكمین على أنه عنصر مناسب فقط ٣١بینما أتفق  ، جداً 
وزن القماش فقد أوضح ، و نصر مناسب إلى حد ما. وفیما یخص مناسبة التقنیة لنوع الخامة ع

بینما  ، ن مناسبان جداً % من المحكمین على أن هذین العنصری٦٢اتفاق  اإلحصائيالتحلیل 
  اآلراء على أنهما عنصران مناسبان فقط. باقياتفقت 
على أن مناسبة التقنیة لسمك القماش  %من المحكمین٥٤تفاق ا أثبت التحلیل اإلحصائيوقد 

% من المحكمین أنه عنصر ٣٨بینما أوضح  ، عنصر مناسب جداً  الثانيللدانتیل للتصمیم 
، ومن ناحیة  القول بأنه عنصر مناسب إلى حد ماالمحكمین اتجهوا إلى  وباقي، مناسب فقط 

% ١٠اسب جدًا بینما % من المحكمین على أنه عنصر من٨٠اتفق لالنسدال  مناسبة التقنیة 
على أنه عنصر مناسب ، وباقي المحكمین اتجهوا إلى القول بأنه عنصر مناسب إلى حد ما ، 

% من المحكمین على أن مناسبة التقنیة لصالبة القماش للدانتیل للتصمیم الثاني ٨٨واتفق 
التقنیة ومن ناحیة مناسبة  % من المحكمین أنه عنصر مناسب فقط١٢عنصر مناسب جدًا بینما 

، مین على أنهما عنصران مناسبان جدًا % من المحك٨٦تفق اوالكرمشة واالنفجار فقد لتجعد ل
   فقط .  ن مناسبانالمحكمین أوضحوا أن هذین العنصری باقيبینما 

  



 
١٩٤

  تحلیل التباین لبیان االختالف بین أسس تشكیل التقنیة على المانیكان ،): ٤٩جدول (
  لقماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیةمة اومالء تنفیذ التقنیة،و 

  )العقدة المركبة  ( باألقمشة المخرمة ( قماش الدانتیل ) للتصمیم الثانيوذلك  
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

     0.519627 4 498 112  أسس تشكیل التقنیة
     0.347727 5 259 56 تنفیذ التقنیة

     0.313397 5 357 77مة القماش مالء
  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى   ف المحسوبة  المربعات

  المعنویة
ف 

  الجدولیة
 3.033 0.083 2.511 1.044 2 2.0881  بین المجموعات
    0.415 242 100.62  داخل المجموعات
     244 102.71  المجموع الكلي

ض النظر عن بغ، وذلك للتصمیم الثاني ، بین المحاور الثالثة للدانتیل  فلبیان االختال     
راء المحكمین فیما یخص المحاور ) اتفاق آ٤٩جدول (الفقد أوضح  عناصر كل محور على حدة

مة ف وقی،  ٠,٠٨٣المعنویة ، ویتضح ذلك من قیمة فروق معنویة بینهم ، ال توجد الثالثة 
حصائي أن ثبت التحلیل اإل. وقد أ٣,٠٣٣التي هي أقل من قیمة ف الجدولیة  ٢,٥١١المحسوبة 

عنصر مناسب تشكیل التقنیة على المانیكان  أراء معظم المحكمین قد اتفقت على أن أسس
مة القماش للتقنیة كان مالءوكذلك اتفقت اآلراء على أن ، بغض النظر عن عناصره الفرعیة 

عنصر مناسب أن تنفیذ التقنیة على المانیكان ، بینما كانت أراء المحكمین  جداً   اً اسبمن اً عنصر 
  . بغض النظر عن عناصره الفرعیة جداً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
١٩٥

مــة الخــواص الطبیعیــة نیــة وتنفیــذها علــى المانیكــان ومالءعالقــة أســس تشــكیل التق -٦-١-٣
  . ) المركبة العقدة( والمیكانیكیة لقماش الجبیر في التصمیم الثاني 

  
  باألقمشة المخرمة  ): تحلیل التباین ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان٥٠جدول (

  )العقدة المركبة ( الجبیر ) للتصمیم الثاني  ( قماش
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

     0.840 3.928 55 14  اتجاه نسیج التقنیة على القماش 
     0.950 3.785 53 14  بة .تحدید مكان العقدة المرك
     0.884 3.5 49 14  حجم العقدة  البسیطة.

     1.142 3.285 46 14  مناسبة تشكیل كمیة  الكشكشة.
     0.950 3.214 45 14  انتظام توزیع الكشكشة.
     1.016 3.3573 47 14  .اتزان العقدة  المركبة 

     0.796 4.214 59 14  تثبیت التقنیة .
     0.862 3.642 51 14  المانیكان. دقة التشكیل على

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
مجموع   مصدر التباین

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.098 0.0956 1.796 1.672 7 11.71  بین المجموعات
    0.930 104 96.79  داخل المجموعات

     111 108.49  ىالمجموع الكل

  المحور األول (أسس تشكیل التقنیة على المانیكان)
اتجاه واحد ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان  في) تحلیل التباین ٥٠جدول (الیوضح      

فروق  ال توجدأنه  . من هذا الجدول ومن التحلیل اإلحصائي یتضحالثانيللجبیر وذلك للتصمیم 
ویتضح ذلك من قیمة المعنویة ، ول ن فیما یخص عناصر المحور األمحكمیراء المعنویة بین آ

، وبذلك  ٢,٠٩٨أقل من ف الجدولیة  هي التي،  ١,٧٩٦وقیمة ف المحسوبة ،  ٠,٠٩٥٦
مناسبة إلى حد كبیر. ومن هذا  رأن عناصر هذا المحو على راء المحكمین یتضح اتفاق آ

حجم و ،  ، وتحدید مكان العقدة المركبة قماشأن اتجاه نسیج التقنیة على ال لجدول یتضح أیضاً ا
. بینما  صر مناسبةاعن ، ودقة التشكیل على المانیكان كانتتثبیت التقنیة و ،  العقدة المركبة

، واتزان العقدة  انتظام توزیع الكشكشةو ،  أن مناسبة تشكیل كمیة الكشكشة تضح إحصائیاً ا
  عناصر مناسبة إلى حد ما. المركبة كانت
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 عناصر أسس تشكیل التقنیة على المانیكان فيراء المحكمین ): النسبة المئویة آل٥١(جدول 
  )  العقدة المركبة( باألقمشة المخرمة ( قماش الجبیر ) للتصمیم الثاني 

  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 
اتجاه 
نسیج 
  التقنیة

تحدید 
مكان 
   العقدة

حجم 
العقدة 

  بةالمرك

مناسبة 
تشكیل 
  الكشكشة

انتظام 
توزیع 
  الكشكشة

اتزان 
العقدة 
  المركبة

تثبیت 
  التقنیة

دقة 
التشكیل 

على 
  المانیكان

 0.21 0.50 0.14 0.14 0.14 0.14 0.36 0.36 سب جداً امن
 0.29 0.21 0.29 0.14 0.29 0.36 0.07 0.21 مناسب

 0.43 0.29 0.36 0.50 0.29 0.36 0.57 0.43 مناسب إلى حد ما
 0.07 0.00 0.21 0.21 0.29 0.14 0.00 0.00 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

، أوضح التحلیل  الثانيوذلك للتصمیم  ، فیما یخص تحدید مكان العقدة المركبة للجبیر     
% من اآلراء ٧بینما  داً اتفقوا على أنه عنصر مناسب ج% من المحكمین ٣٦اإلحصائي أن 

% من اآلراء اتفقت على أنه عنصر مناسب ٥٧و،  اتجهت إلى أن هذا العنصر مناسب فقط 
% من المحكمین على أنه عنصر ١٤إلى حد ما. وفیما یخص حجم العقدة المركبة فقد اتفق 

راء ، واتجهت آ% من المحكمین قد اتفقوا على أنه عنصر مناسب فقط ٣٦بینما  ، مناسب جداً 
% من المحكمین على ١٤، بینما  % من المحكمین على أن هذا العنصر مناسب إلى حد ما٣٦

  .أنه غیر مناسب 
اتفقوا على أن انتظام توزیع  % من المحكمین١٤ل االحصائى أن أوضح التحلیكما      

على أن مناسبة  % من المحكمین١٤راء ، بینما اتفقت آ جداً  اً مناسب اً الكشكشة كان عنصر 
%من ١٤. وفیما یخص اتزان العقدة البسیطة، فقد أوضح  عنصر مناسب جداً تشكیل الكشكشة 

اتفقت على أنه عنصر مناسب. ومن ن اآلراء % م٢٩بینما  ، المحكمین أنه عنصر مناسب جداً 
% ٢١بینما اتفق  ، ناحیة تثبیت التقنیة، أوضح نصف المحكمین أنه عنصر مناسب جداً 

إلى حد ما. وقد  المحكمین اتفقوا على أنه مناسب وباقي، ر مناسب المحكمین على أنه عنص
% من المحكمین على أن دقة التشكیل على المانیكان ٢١تفاق ا أیضاً  حصائيأثبت التحلیل اإل

أن هذا العنصر ب% من أراء المحكمین اتجهت إلى القول ٢٩بینما  ، جداً  اً مناسب اً كان عنصر 
المحكمین  وباقي، أنه عنصر مناسب إلى حد ما على مین % من المحك٤٣مناسب، كما اتفق 

  . نه عنصر غیر مناسبقالوا إ
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  باألقمشة المخرمة  التقنیة على المانیكانلتنفیذ ): تحلیل التباین ٥٢جدول (

  )العقدة المركبة (( قماش الجبیر ) للتصمیم الثاني 
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
     0.901 4.142 58 14  یة .حیاكة التقن

     1.054 4.142 58 14   حیاكة العقدة المركبة
     0.686 3.928 55 14  إنھاء الحیاكة .
     1.340 3.571 50 14  الشكل العام .

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.782 0.390 1.022 1.017 3 3.053  بین المجموعات
    0.995 52 51.78  داخل المجموعات
     55 54.833  المجموع الكلي

  المحور الثاني (تنفیذ التقنیة على المانیكان)
عناصر تنفیذ  فيراء المحكمین ج تحلیل التباین في اتجاه واحد آل) نتائ٥٢جدول (الیوضح 
اختالف بین ال یوجد أنه على المانیكان للجبیر للتصمیم الثاني . من هذا الجدول یتضح التقنیة 

عناصر هذا المحور حیث اتفقت اآلراء على أن  محكمین حول عناصر المحور الثاني ،راء الآ
، وقیمة ف المحسوبة        ٠‚٣٩٠كبیر ویتضح ذلك من المستوى المعنوي مناسبة إلى حد 

حیاكة التقنیة وحیاكة مما یعني اتفاق المحكمین على أن  ٢‚٧٨٢لجدولیة أقل من ف ا ١‚٠٢٢
اكة وعنصر الشكل العام كانا ، بینما عنصر إنهاء الحیة المركبة هما عنصران مناسبان جدًا العقد

  .الثانيوذلك للجبیر للتصمیم ،  ن فقط عنصرین مناسبی
  

باألقمشة  التقنیة على المانیكان تنفیذ فيراء المحكمین ): النسبة المئویة آل٥٣جدول (
  ) العقدة المركبة ( ( قماش الجبیر ) للتصمیم الثانيالمخرمة 

  تنفیذ التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن
  الشكل العام  إنھاء الحیاكة  المركبةحیاكة العقدة   حیاكة التقنیة 

 0.29 0.29 0.50 0.43 سب جداً امن
 0.14 0.36 0.21 0.36 مناسب

 0.50 0.36 0.21 0.14 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.07 0.07 غیر مناسب

 0.07 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

د اتفقت على أن حیاكة راء المحكمین ق% من آ٤٣أن  أیضاً  أثبت التحلیل اإلحصائي     
،     صر مناسب فقط% من المحكمین على أنه عن٣٦، بینما اتفق التقنیة عنصر مناسب جدًا 

وبقیة اآلراء قالت بأنه عنصر غیر ، نه عنصر مناسب إلى حد ما % من اآلراء قالت إ١٤و 
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 . وفیما یخص حیاكة العقدة المركبة أوضح نصف المحكمین أنه عنصر مناسب جداً  مناسب
أنه بینما انقسمت بقیة اآلراء بین ، % من المحكمین إلى أنه عنصر غیر مناسب ٧راء واتجهت آ

المحكمین % من ٢٩تفاق ا . وثبت إحصائیاً  عنصر مناسب فقط وأنه عنصر مناسب إلى حد ما
بینما انقسمت بقیة اآلراء بین أنه عنصر  ، عنصر مناسب جداً الحیاكة  إنها على أن عنصر

% من المحكمین على أن الشكل العام ٢٩تفق فقط وانه عنصر مناسب إلى حد ما. وامناسب 
وأوضح ، % من المحكمین أنه عنصر مناسب فقط ١٤بینما أوضح  ، جداً  اً سبمنا اً كان عنصر 

اآلراء إلى أنه عنصر غیر  باقي ، بینما اتجه نصف المحكمین أنه عنصر مناسب إلى حد ما
  .مناسب إطالقاً 

  
واص الطبیعیة والمیكانیكیة مة القماش للتقنیة من حیث الخلمالء): تحلیل التباین ٥٤جدول (

  )العقدة المركبة (لمخرمة ( قماش الجبیر ) للتصمیم الثاني باألقمشة ا
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

جي   ب النس ة للتركی بة التقنی مناس
     13 2.923 38 13  للقماش 

وع  ث ن ن حی ة م بة التقنی مناس
     13 3 39 13  الخامة 

     13 3.230 42 13وزن  المناسبة التقنیة من حیث 
 القماشالتقنیة من حیث سمك  مناسبة
   القماش

13 44 3.384 13     
     11 3.727 41 11  نسدال  القماش .المناسبة التقنیة  

مناسبة التقنیة لقوة الصالبة  
  للقماش 

8 25 3.125 8     
لتجعد لمناسبة التقنیة 

  والكرمشة 
6 20 3.333 6     

     13 2.923 38 13  مناسبة التقنیة لقوه االنفجار للقماش .
لتركیب النسجي   مناسبة التقنیة

     13 3 39 13  للقماش 

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
مجموع   مصدر التباین

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.231 0.823 0.606 0.727 7 5.094  بین المجموعات
    1.198 104 124.69  داخل المجموعات
     111 129.79  المجموع الكلى

  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة )المحور الثالث (مالء
راء المحكمین فروق معنویة بین آال توجد أنه ) ٥٤جدول (الب أوضح التحلیل اإلحصائي     

، حیث كانت مستوى المعنویة  يالثانوذلك للتصمیم ، فیما یخص عناصر المحور الثالث للجبیر 
. وقد اتفقت ٢,٢٣١أقل من قیمة ف الجدولیة وهي  ٠,٦٠٦وقیمة ف المحسوبة ،  ٠,٨٢٣
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فیما عدا ، عناصر مناسبة إلى حد ما  هيأن جمیع عناصر المحور الثالث  على جمیع اآلراء
   . تضح أنه عنصر مناسب فقطسبة التقنیة النسدال القماش فقد امنا
  

من حیث الخواص  لتقنیةمة القماش لمالء فيراء المحكمین النسبة المئویة آل ):٥٥جدول (
  ) العقدة المركبة( ( قماش الجبیر ) للتصمیم الثاني باألقمشة المخرمة الطبیعیة والمیكانیكیة 

  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التركیب 
  النسجي

سبة منا
التقنیة من 
حیث نوع 

  الخامة

مناسبة 
التقنیة من 
حیث وزن 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 
حیث سمك 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
  االنسدال

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
صالبة 
  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التجعد 

  والكرمشة

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
مقاومة 
  االنفجار

 0.33 0.33 0.25 0.36 0.23 0.23 0.23 0.15 سب جداً امن
 0.00 0.00 0.13 0.18 0.15 0.15 0.08 0.08 مناسب

 0.50 0.50 0.25 0.36 0.46 0.38 0.31 0.46 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.25 0.00 0.08 0.08 0.23 0.15 غیر مناسب

 0.17 0.17 0.13 0.09 0.08 0.15 0.15 0.15 غیر مناسب إطالقاً 

 النسجيراء المحكمین فیما یخص مناسبة التقنیة للتركیب بت التحلیل اإلحصائي تعدد آأث     
% من المحكمین على أن هذا العنصر مناسب ١٥، حیث اتفق  الثانيوذلك للتصمیم ، للجبیر 

% من اآلراء إلى أنه ٤٦واتجه ، أنه عنصر مناسب فقط % من المحكمین ٨، بینما أوضح  جداً 
اآلراء انقسمت بین أنه عنصر غیر مناسب وغیر مناسب  وباقي، د ما عنصر مناسب إلى ح

، بینما  عنصر مناسب جداً ن مناسبة التقنیة لنوع الخامة % من المحكمین أ٢٣أوضح و  . إطالقاً 
.  وفیما یخص مناسبة التقنیة لسمك القماش  العنصر مناسب فقط% من المحكمین أنه ٨أوضح 
% من المحكمین على ١٥بینما أتفق  ، العنصر مناسب جداً % من المحكمین أن هذا ٢٣أوضح 

  .  أنه عنصر مناسب فقط
% من المحكمین على أن مناسبة التقنیة لوزن ٢٣تفاق ا حصائيوقد أثبت التحلیل اإل     

% من المحكمین أنه ١٥بینما أوضح  ، عنصر مناسب جداً  الثانيالقماش للجبیر للتصمیم 
% من المحكمین أن مناسبة التقنیة لوزن القماش مناسب إلى ٣٨، وأوضح  عنصر مناسب فقط

. ومن ناحیة  حد ما وانقسمت بقیة اآلراء بین أنه عنصر غیر مناسب و غیر مناسب إطالقاً 
% ١٨ ، بینما % من المحكمین على أنه عنصر مناسب جداً ٣٦تفق ناسبة التقنیة لالنسدال ام

راء المحكمین فیما یخص مناسبة وكانت آ.  قطمن المحكمین أوضحوا أن هذا العنصر مناسب ف
بینما  ، % من اآلراء على أنه عنصر مناسب جداً ٣٣التقنیة للتجعد والكرمشة توضح اتفاق 

  . عنصر مناسب جداً ن أن مناسبة التقنیة لالنفجار نفس النسبة من المحكمی تأوضح
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  نیة على المانیكان ،تحلیل التباین لبیان االختالف بین أسس تشكیل التق): ٥٦جدول (
  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیةومالء تنفیذ التقنیة،و 

   )العقدة المركبة  ( باألقمشة المخرمة ( قماش الجبیر ) للتصمیم الثانيك وذل 
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

     0.977397 4 405 112  أسس تشكیل التقنیة
التقنیة تنفیذ  56 221 4 0.997078     

     1.707792 3 249 77مة القماش مالء
  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى   ف المحسوبة  المربعات

  المعنویة
ف 

  الجدولیة
 3.033 0.001 6.966 8.438 2 16.87  بین المجموعات

    1.21 242 293.12  جموعاتداخل الم
     244 310  المجموع الكلي

بغض النظر عن عناصر  وذلك للتصمیم الثاني، بین المحاور الثالثة للجبیر  فلبیان االختال    
راء المحكمین فیما یخص المحاور الثالثة آاتفاق ) عدم ٥٦جدول (الأوضح حدة كل محور على 

وقیمة ف  ٠,٠٠١ذلك من قیمة مستوى المعنویة  ویتضح، ووجود فروق معنویة بینهم ، 
. وقد أثبت التحلیل  ٣,٠٣٣أكبر من قیمة ف الجدولیة  هي التي،  ٦,٩٦٦المحسوبة 

 ، راء معظم المحكمین قد اتفقت على أن أسس تشكیل التقنیة على المانیكان اإلحصائي أن آ
على أن تنفیذ التقنیة على عنصر مناسب بغض النظر عن عناصره الفرعیة وكذلك اتفقت اآلراء 

عنصر ًا بینما كانت آراء المحكمین أن مالءمة القماش للتقنیة المانیكان كان هو األخر مناسب
  . بغض النظر عن عناصره الفرعیة مناسب جداً 

  
  التباین لبیان االختالف بین التل والدانتیل والجبیر تحلیل): ٥٧جدول (

  )العقدة المركبة ( للتصمیم الثاني   
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  
     0.455 4 1105 246  التل

     0.4209 5 1114 245 الدانتیل
     1.2704 4 875 245 الجبیر

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى   ف المحسوبة  المربعات

  المعنویة
ف 

  الجدولیة
 3.008 003 .0 102.94 73.61 2 147.23  اتبین المجموع

    0.7151 733 524.193  داخل المجموعات
     735 671.42  المجموع الكلي
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بغض النظر عن  الثانيوذلك للتصمیم ، والجبیر ،  والدانتیل، ولبیان االختالف بین التل      
 توجدأنه ) ٥٧بجدول ( لعناصر الفردیة لكل تصمیم على حدة ، فقد أوضح التحلیل اإلحصائيا

بغض النظر عن   والجبیر ، والدانتیل ، راء المحكمین فیما یخص التلفروق معنویة بین آ
وقیمة ف  ٠,٠٠٣عناصر تصمیم كل واحد منهما، ویتضح ذلك من قیمة مستوى المعنویة 

وقد  ٣,٠٠٨ساوى ت التيأكبر من قیمة ف الجدولیة  هي التي،  ١٠٢,٩٢تساوى  التيالمحسوبة 
وذلك من وجهة نظر المحكمین ، أن التل والجبیر كانا مناسبین فقط  أوضح التحلیل اإلحصائي

  .جداً  اً األربعة عشر، بینما كان الدانتیل مناسب

  
مــة الخــواص الطبیعیــة الءعالقــة أســس تشــكیل التقنیــة وتنفیــذها علــى المانیكــان وم -٧-١-٣

  العادي . یهالتل في التصمیم الثالث الدراب والمیكانیكیة لقماش
  

  )العادي التصمیم الثالث ( الدرابیه
تم استطالع واستبیان أراء أربعة عشر محكما حول ثالثة محاور مختلفة تخص التصمیم الثالث 

) الذي یتكون من سبعة عناصر  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان : المحور األول ( وهى، 
العادي وتحدید مكان الدرابیه ،  ة على القماش: اتجاه نسیج التقنی وهى على التوالي، مختلفة 

یكان ، مناسبة تشكیل كمیة بالنسبة لحجم المان العادي ، حجم الدرابیه على جسم المانیكان
تثبیت التقنیة و دقة و ،  العاديواتزان الدرابیه ،  العادي ، وانتظام توزیع الدرابیه العادي الدرابیه

عناصر  ) ویتكون من أربعة ني ( تنفیذ التقنیة على المانیكانالتشكیل على المانیكان. المحور الثا
نهاء الحیاكةو ،  على البطانة العادي مختلفة ، وهى حیاكة الدرابیه ٕ حیاكة و ،  الشكل العامو ،  ا

 مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیةمالء . ویتكون المحور الثالث ( التقنیة
  . والثانيالتصمیم األول  فيكما  ) من العناصر السابقة
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 نیة على المانیكان باألقمشة المخرمة ): تحلیل التباین ألسس تشكیل التق٥٨جدول (
  ) العادي ثالث ( الدرابیھ( قماش التل ) للتصمیم ال

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
ى  ة عل یج التقنی اه نس اتج

     1.450 3.714 52 14  القماش 

     0.884 3.5 49 14   العادي الدرابیھتحدید مكان 
     0.989 3.285 46 14  العادي الدرابیھحجم 

 الدرابیھمناسبة تشكیل كمیة  
     1.478 3.357 47 14  العادي

     1.038 3.5 49 14  العادي الدرابیھانتظام توزیع 
     0.984 4.07 57 14  العادي الدرابیھاتزان 

     0.994 4.071 57 14  تثبیت التقنیة .
     1.362 4.142 58 14  دقة التشكیل على المانیكان.

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.098 0.170 1.514 1.682 7 11.77  بین المجموعات
    1.111 104 115.5  داخل المجموعات
     111 127.27  المجموع الكلى

  المحور األول: أسس تشكیل التقنیة على المانیكان
راء المحكمین بین آ معنويفرق  ) ال توجد٥٨جدول (الب أوضح التحلیل اإلحصائي

وذلك للتصمیم الثالث، حیث كان مستوى ، بالنسبة ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان للتل 
وهى أقل ، ١,٥١٤، وكانت قیمة ف المحسوبة  ٠,٠٥وهى قیمة أكبر من ،  ٠,١٧٠ة المعنوی

راء المحكمین األربعة عشر على أن أسس ، مما یعنى اتفاق آ ٢,٠٩٨من قیمة ف الجدولیة 
. وقد أثبت التحلیل  للتصمیم الثالث كانت عناصر مناسبة، تشكیل التقنیة على المانیكان للتل 

 العاديو ومناسبة تشكیل كمیة الدرابیة  العاديكمین على أن حجم الدرابیة تفاق المححصائي ااإل
  . عناصر المحور األول عناصر مناسبة باقي، بینما كان كانت عناصر مناسبة إلى حد ما 

  
  
  
  

  
 عناصر أسس تشكیل التقنیة على المانیكان فيراء المحكمین ): النسبة المئویة آل٥٩جدول (

  ) العادي ثالث ( الدرابیھاش التل ) للتصمیم ال( قمباألقمشة المخرمة 
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  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 
اتجاه 
نسیج 
  التقنیة

تحدید 
مكان 
 الدرابیھ

  يالعاد

حجم 
الدرابیھ 

  يالعاد

مناسبة 
تشكیل 
 الدرابیھ
  العادي

انتظام 
توزیع 
 الدرابیھ

  يالعاد

اتزان 
 الدرابیھ

  يالعاد

تثبیت 
  تقنیةال

دقة 
التشكیل 

على 
  المانیكان

 0.50 0.43 0.36 0.14 0.21 0.14 0.22 0.36 سب جداً امن
 0.29 0.29 0.36 0.36 0.21 0.21 0.14 0.21 مناسب

 0.14 0.21 0.28 0.43 0.36 0.43 0.57 0.21 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.07 0.00 0.00 0.14 0.22 0.07 0.22 غیر مناسب

 0.07 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

% من المحكمین على أن اتجاه نسیج التقنیة ٣٦أتفاق  أیضاً  أوضح التحلیل اإلحصائي     
نصر % من المحكمین إلى أنه ع٢١راء ، بینما اتجهت آ على القماش هو عنصر مناسب جداً 

وأنه عنصر غیر ، اسب إلى حد ما بین أنه عنصر من توزعت تقریباً مناسب، بینما بقیة اآلراء 
، أوضح التحلیل وذلك للتصمیم الثالث ، للتل  العادي. وفیما یخص تحدید مكان الدرابیة  مناسب

راء % من آ١٤بینما  نه عنصر مناسب جداً % من المحكمین قد اتفقوا على أ٢٢أن  اإلحصائي
عنصر مناسب إلى حد  أنه  أوضحت اآلراءوبقیة ، مناسب  رالمحكمین اتجهت إلى أنه عنص

، بینما  % من المحكمین على أن حجم الدرابیة العادى هو عنصر مناسب جداً ١٤. وقد اتفق  ما
% من اآلراء اتفقت على أنه ٤٣و ، % من أراء المحكمین إلى أنه عنصر مناسب ٢١اتجه 

بة . وفیما یخص مناس وبقیة اآلراء ذكرت أنه عنصر غیر مناسب، عنصر مناسب إلى حد ما 
% من المحكمین على أنه عنصر مناسب ٢١اتفاق  تضح إحصائیاً فقد ا العادي الدرابیه تشكیل

% من آراء المحكمین ٣٦،  أوضحت بأنه عنصر مناسب، ونفس النسبة من آراء المحكمین  جداً 
% من المحكمین أنه عنصر ١٤اتجهت إلى القول بأنه عنصر مناسب إلى حد ما، وقد ذكر 

  . إطالقاً  ما بقیة اآلراء ذكرت أنه عنصر غیر مناسببین، غیر مناسب 
% من المحكمین قد اتفقوا على أن انتظام توزیع ١٤أوضح التحلیل االحصائى أن كما 

مناسب،  ر% من المحكمین أنه عنص٣٦، بینما اظهر  جداً  اً مناسب اً كان عنصر  العاديالدرابیة 
محكم إلى أنه  أيبینما لم یشر  % من المحكمین أنه عنصر مناسب إلى حد ما،٤٣وأوضح 

%من المحكمین أنه ٣٦، فقد أوضح  العاديصر غیر مناسب. وفیما یخص اتزان الدرابیه عن
% من ٢٨عنصر مناسب فقط، بینما  ًا ونفس النسبة من اآلراء قالت بأنهعنصر مناسب جد

من  %٤٣وضح أحد ما. ومن ناحیة تثبیت التقنیة اآلراء قد اتفقت على أنه عنصر مناسب إلى 
 ر% من المحكمین أن هذا العنص٢٩بینما أوضح  ، راء المحكمین أنه عنصر مناسب جداً آ

 إلى حد ما. وقد أثبت التحلیل اإلحصائي وبقیة اآلراء قالت بأنه عنصر مناسب، مناسب فقط 
،  جداً  اً مناسب اً تفاق نصف المحكمین على أن دقة التشكیل على المانیكان كان عنصر ا أیضاً 

. وفیما یخص تثبیت  أن هذا العنصر مناسببراء المحكمین اتجهت إلى القول % من آ٢٩ینما ب
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من المحكمین أنه % ٢٩% من المحكمین على أنه عنصر مناسب، وذكر ٤٣تفق التقنیة فقد ا
  مناسب فقط ، بینما باقي اآلراء قالت أنه عنصر مناسب إلى حد ما وغیر مناسب.

لمحكمین وعدم اختالفهم حول عناصر أسس تشكیل راء اآ تفاقمما سبق یتضح ا
 هين عناصره المختلفة ا یخص التصمیم الثالث وأوذلك للتل فیم، التقنیة على المانیكان 

  . عناصر مناسبة وبدرجة معقولة
  
  

 باألقمشة المخرمة التقنیة على المانیكان لتنفیذ ): تحلیل التباین ٦٠جدول (
  ) العادي الدرابیھ ش التل ) للتصمیم الثالث (( قما

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
     1.807 3.5 49 14  حیاكة التقنیة .

     0.686 3.928 55 14   العادي الدرابیھحیاكة 
     0.747 4.142 58 14  إنھاء الحیاكة .
     1.104 4.214 59 14  الشكل العام .

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   نمصدر التبای
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.782 0.274 1.331 1.446 3 4.339  بین المجموعات
    1.08653 52 56.5  داخل المجموعات
     55 60.839  المجموع الكلي

  (تنفیذ التقنیة على المانیكان) الثانيالمحور 
راء آفــــروق معنویــــة بــــین ال توجــــد أنـــه )  ٦٠جــــدول (الالموضــــح ب اإلحصــــائيأثبـــت التحلیــــل      

(تنفیـذ التقنیـة علـى المانیكـان) حیـث كانـت  الثانيالمحكمین فیما یخص العناصر المختلفة للمحور 
أقـل وهـي  ١,٣٣١وقـد كانـت قیمـة ف المحسـوبة ،  ٠,٠٥وهى أكبر من ،  ٠,٢٧٤قیمة المعنویة 

، أن عناصر المحور الثالـث للتـل  . وقد أوضح التحلیل اإلحصائي ٢,٧٨٢لیة من قیمة ف الجدو 
، إلـى حـد مـا  اً كـان مناسـبفقـد حیاكـة التقنیـة ماعـدا كانـت جمیعهـا مناسـبة ، وذلك للتصـمیم الثالـث 

  وذلك من وجهة نظر المحكمین.
  
  
  

ة باألقمش التقنیة على المانیكان تنفیذ فيراء المحكمین ): النسبة المئویة آل٦١جدول (
  ) العادي ھالدرابی ( ( قماش التل ) للتصمیم الثالثالمخرمة 

  تنفیذ التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن
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 الدرابیھحیاكة   حیاكة التقنیة 
  الشكل العام  إنھاء الحیاكة  العادي

 0.57 0.36 0.21 0.29 سب جداً امن
 0.14 0.50 0.57 0.21 مناسب

 0.21 0.07 0.14 0.36 مناسب إلى حد ما
 0.07 0.07 0.07 0.00 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.14 غیر مناسب إطالقاً 
        
 ، جــداً  ب% مــن المحكمــین أنــه عنصــر مناســ٢٩راء آالنســبة لحیاكــة التقنیــة فقــد اتفقــت أمــا ب     
راء أوضـــحت أن هــــذا % مـــن اآل٣٦% مـــن اآلراء وجـــدت أنــــه عنصـــر مناســـب فقــــط، و٢١بینمـــا 

ء المحكمـــین علـــى أن حیاكـــة الدرابیـــه العـــادي را% مـــن آ٢١واتفـــق إلـــى حـــد مـــا.  مناســـبالعنصـــر 
عنصـــر مناســـب . صـــر اتجهـــت إلـــى أن هـــذا العن% مـــن اآلراء ٥٧، بینمـــا  عنصـــر مناســـب جـــداً 

نصـف ، و  % مـن المحكمـین أنـه عنصـر مناسـب جـداً ٣٦وبالنسبة لعنصر إنهاء الحیاكـة فقـد ذكـر 
اآلراء بـــین أنـــه عنصـــر  بـــاقينــه عنصـــر مناســـب ، بینمـــا انقســمت المحكمــین اتجهـــوا إلـــى القـــول بأ

% مـــن ٥٧مناســـب إلـــى حـــد مـــا وأنـــه عنصـــر غیـــر مناســـب. وبالنســـبة للشـــكل العـــام فقـــد أوضـــح 
ى أنــه % مــن المحكمــین علــ٢١المحكمــین أن إنهــاء الحیاكــة هــو عنصــر مناســب جــدا بینمــا اتفــق 

المحكمــین  وبــاقي، عنصــر مناســب  % مــن اآلراء أنــه١٤مــا ذكــر عنصــر مناســب إلــى حــد مــا، بین
  أوضحوا أنه عنصر غیر مناسب.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لمالءلتباین ) : تحلیل ا٦٢جدول (
  ) العادي ش التل ) للتصمیم الثالث ( الدرابیھباألقمشة المخرمة ( قما

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
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     1.730 3.692 48 13  مناسبة التقنیة للتركیب النسجي  للقماش 
     1.74 3.923 51 13  مناسبة التقنیة من حیث نوع الخامة 

     1.24 3.923 51 13  وزن  المناسبة التقنیة من حیث 
     1.24 4.076 53 13   مناسبة التقنیة من حیث سمك  القماش

     0.690 4.090 45 11  نسدال  القماش .المناسبة التقنیة  
     0.857 4 32 8  مناسبة التقنیة لقوة الصالبة  للقماش 

     0.7 4.2 21 5  لتجعد والكرمشة لمناسبة التقنیة 
     1.730 3.692 48 13  مناسبة التقنیة لقوه االنفجار للقماش .

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.233 0.970 0.278 0.233 7 1.634  بین المجموعات
    0.838 104 87.24  داخل المجموعات
     111 88.88  المجموع الكلي

  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة )المحور الثالث (مالء
عناصــر المحــور الثالـــث  فــيراء المحكمــین نتــائج تحلیــل التبـــاین آل) ٦٢جــدول (الیوضــح 

فـــروق ال توجـــد یتضـــح  ، مـــن هـــذا الجـــدول ومـــن التحلیـــل اإلحصـــائي وذلـــك للتـــل للتصـــمیم الثالـــث
، حیــث كانــت قیمــة المعنویــة  مــا یخــص العناصــر الثمانیــة للمحــور الثالــثاآلراء فــي معنویــة بــین 

وهـــى أقـــل مـــن قیمـــة ف ،  ٠,٢٧٨مـــة ف المحســـوبة وكانـــت قی،  ٠,٠٥وهـــى أكبـــر مـــن ،  ٠,٩٧
وهو أن عناصـر المحـور الثالـث ، تفاق المحكمین على رأى واحد ، مما یوضح ا ٢,٢٣٣الجدولیة 

    . كانت مناسبة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من حیث الخواص  لتقنیةمة القماش لمالء فيراء المحكمین ): النسبة المئویة آل٦٣جدول (
  ) العادي ( الدرابیھة المخرمة ( قماش التل ) للتصمیم الثالث باألقمش الطبیعیة والمیكانیكیة

  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن



 
٢٠٧

 

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التركیب 
  النسجي

مناسبة 
التقنیة من 
حیث نوع 

  الخامة

مناسبة 
التقنیة من 
حیث وزن 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 
حیث سمك 

  القماش

بة مناس
التقنیة من 

حیث 
  االنسدال

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
صالبة 
  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التجعد 

  والكرمشة

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
مقاومة 
  االنفجار

 0.40 0.40 0.38 0.36 0.46 0.38 0.46 0.38 اسب جدً امن
 0.40 0.40 0.25 0.36 0.31 0.31 0.23 0.15 مناسب

 0.20 0.20 0.38 0.27 0.08 0.15 0.15 0.31 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.15 0.08 0.08 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 غیر مناسب إطالقاً 
% مـــن المحكمـــین علـــى أنـــه عنصـــر ٣٨تفـــق التقنیـــة للتركیـــب النســـجي ا یخـــص مناســـبةفیمـــا      

% مــن ٣١، بینمـا ذكــر فقــط أن هــذا العنصــر مناسـب  ء أوضـح% مــن اآلرا١٥بینمـا  مناسـب جــداً 
 ، اآلراء بــین أنــه عنصــر غیــر مناســب بــاقي ، وانقســمالمحكمــین أنــه عنصــر مناســب إلــى حــد مــا 

أن مناســـبة  علـــى % مــن المحكمـــین٤٦اتفـــاق  .أوضــح التحلیـــل اإلحصـــائي وغیــر مناســـب إطالقـــاً 
% مـن المحكمــین ٣٨. كمـا اتفـق سـبة جـداً سـمك القمـاش كانـت عناصـر مناو ،  التقنیـة لنـوع الخامـة

، ونفـــس النســـبة مـــن اآلراء أیـــدت  عنصـــر مناســـب جـــداً مناســـبة التقنیـــة لصـــالبة القمـــاش علـــى أن 
أنـه عنصـر مناسـب إلـى حـد المحكمـین ذكـروا  بـاقيبینمـا ، القول بأنـه عنصـر مناسـب إلـى حـد مـا 

محكمـین أنـه عنصـر مناسـب % مـن ال٣٦ما. وفیما یخص مناسبة التقنیة النسدال القمـاش أوضـح 
أنـه وضـحت وبقیـة اآلراء أ ، إلى حـد مـا% من المحكمین أنه عنصر مناسب ٢٧تفق ، بینما ا جداً 

ــــة للتجعــــد والكرمشــــة آ ، وقــــد اتفقــــت عنصــــر مناســــب ، راء المحكمــــین فیمــــا یخــــص مناســــبة التقنی
ن مناســبان یالقائــل بــأن هــذین العنصــر  الــرأي% مــن المحكمــین ٤٠حیــث أیــد ، ومقاومــة االنفجــار 

  أنهما عنصران مناسبان فقط.، بینما بقیة اآلراء ذكرت  جداً 
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  تحلیل التباین لبیان االختالف بین أسس تشكیل التقنیة على المانیكان ،) : ٦٤جدول (

باألقمشة  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیةومالء ، تنفیذ التقنیةو
 ) العادي ( الدرابیھلتل ) للتصمیم الثالث المخرمة ( قماش ا

  



 
٢٠٨

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
أسس تشكیل 

  التقنیة
112 415 3.705357 1.146638     

     1.106169 3.946429 221 56 تنفیذ التقنیة
     1.185088 3.960526 301 76مالئمة القماش 

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
مجموع   مصدر التباین

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى   ف المحسوبة  المربعات

  المعنویة
ف 

  الجدولیة
 3.033 0.196 1.639485 1.884 2 3.768  بین المجموعات
    1.149 241 276.99  داخل المجموعات
     243 280.76  المجموع الكلى

      
بغــــض النظــــر عــــن ، وذلــــك للتصــــمیم الثالــــث ، لتــــل لبیــــان االخــــتالف بــــین المحــــاور الثالثــــة ل     

د اتجــاه واحــ فــي) نتــائج تحلیــل التبــاین ٦٤جــدول (الفقــد أوضــح ،  العناصــر المختلفــة لكــل محــور
مــة ومالء،  تنفیــذ التقنیــةو ،  المحــاور الثالثــة ( تشــكیل التقنیــة علــى المانیكــان فــيراء المحكمــین آل

أنـه ال یتضـح  ل. مـن هـذا الجـدو ر علـى حـدة ض النظـر عـن عناصـر كـل محـو القماش للتقنیـة) بغـ
حیـث كانــت قیمـة المعنویــة ، راء المحكمــین فیمـا یخــص المحـاور الثالثــة فـروق معنویــة بـین آتوجـد 

مــن قیمــة ف  وهــى أقــل،  ١,٦٣٩وكانــت قیمــة ف المحســوبة ،  ٠,٠٥وهــى أكبــر مــن ،  ٠,١٩٦
وتنفیــذ   تقنیـة علــى المانیكــانأن أســس تشــكیل ال حصــائي. وقــد أثبــت التحلیـل اإل ٣,٠٣٣لیـة الجدو 

، بغــــض النظــــر عــــن عناصــــرها وذلــــك للتصــــمیم الثالــــث ، مــــة القمــــاش للتقنیــــة للتــــل التقنیــــة ومالء
  . وذلك من وجهة نظر المحكمین، المختلفة كانت عناصر مناسبة إلى حد ما 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
طبیعیــة مــة الخــواص النیــة وتنفیــذها علــى المانیكــان ومالءعالقــة أســس تشــكیل التق -٨-١-٣

  العادي  . انتیل في التصمیم الثالث الدرابیهوالمیكانیكیة لقماش الد
  

 باألقمشة المخرمة  ): تحلیل التباین ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان٦٥جدول (
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  ) العادي ( الدرابیھ( قماش الدانتیل ) للتصمیم الثالث 
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

یج ال اه نس ى اتج ة عل تقنی
     1.604 3.285 46 14  القماش 

     1.324 3.357 47 14   العادي الدرابیھتحدید مكان 
     1.208 2.857 40 14  العادي الدرابیھحجم 

 الدرابیھمناسبة تشكیل كمیة  
     1.516 3.142 44 14  العادي

     1.208 3.142 44 14  العادي الدرابیھانتظام توزیع 
     1.340 3.571 50 14  العادي الدرابیھاتزان 

     1.258 3.785 53 14  تثبیت التقنیة .
     1.258 3.785 53 14  . دقة التشكیل على المانیكان

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.098 0.347 1.133 1.519 7 10.633  بین المجموعات
    1.339 104 139.35  داخل المجموعات
     111 149.99  المجموع الكلى

  المحور األول (أسس تشكیل التقنیة على المانیكان)
) یوضح تحلیل التباین في اتجاه واحد ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان ٦٥جدول (ال

فرق  ال توجدأنه ئي یتضح ل ومن التحلیل اإلحصاللدانتیل للتصمیم الثالث. من هذا الجدو 
، ویتضح ذلك من مستوى المعنویة  راء المحكمین بالنسبة لعناصر المحور األولمعنوي بین آ

وهى أقل من قیمة ف ،  ١,١٣٣، وكانت قیمة ف المحسوبة  ٠,٠٥وهى قیمة أكبر من  ٠,٣٤٧
عة عشر على أن أسس تشكیل التقنیة راء المحكمین األرب، مما یعنى اتفاق آ ٢,٠٩٨الجدولیة  

 على المانیكان للدانتیل للتصمیم الثالث كانت عناصر مناسبة إلى حد كبیر. وقد ثبت إحصائیاً 
العادي  ومناسبة تشكیل كمیة الدرابیه العادي ، وحجم الدرابیه،  أن تحدید مكان الدرابیة العادي

 لمحور األول كانت عناصر مناسبة بینما باقي عناصر ا، كانت عناصر مناسبة إلى حد ما 
  .  فقط

  
  

 عناصر أسس تشكیل التقنیة على المانیكان فيراء المحكمین ): النسبة المئویة آل٦٦جدول (
  ) العادي درابیھال( باألقمشة المخرمة ( قماش الدانتیل ) للتصمیم الثالث 

  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

اتجاه  
سیج ن

تحدید 
مكان 

حجم 
الدرابیة 

مناسبة 
تشكیل 

انتظام 
توزیع 

اتزان 
الدرابیة 

تثبیت 
  التقنیة

دقة 
التشكیل 



 
٢١٠

الدرابیة   التقنیة
  العادى

الدرابیة   العادى
  العادى

الدرابیة 
  العادى

على   العادى
  المانیكان

 0.29 0.29 0.21 0.07 0.14 0.07 0.14 0.21 سب جداً امن
 0.36 0.36 0.36 0.36 0.29 0.21 0.36 0.21 مناسب

 0.29 0.29 0.29 0.29 0.21 0.29 0.29 0.29 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.07 0.21 0.29 0.36 0.14 0.21 غیر مناسب

 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 غیر مناسب إطالقاً 

التقنیة على  تجاه نسیج% من المحكمین على أن ا٢٩تفاق أثبت التحلیل اإلحصائي ا     
% من المحكمین إلى أنه عنصر  ٧راء ر مناسب إلى حد ما، بینما اتجهت آعنصالقماش هو 

. وغیر مناسب،، ومناسب  انقسمت بین أنه عنصر مناسب جداً یر مناسب إطالقا وبقیة اآلراء غ
العادي للدانتیل وذلك للتصمیم الثالث أوضح التحلیل ما یخص تحدید مكان الدرابیه فیو 

% من المحكمین قد اتفقوا على أنه عنصر مناسب ٣٦% مناسب جدًا وأن ١٤حصائي أن اإل
% من ٧، بینما اتجهت آراء  ذكرت بأن هذا العنصر غیر مناسب% من اآلراء ١٤، و  فقط

 %٧كما أثبت التحلیل اإلحصائي اتفاق ،  اً إلى أن هذا العنصر غیر مناسب إطالق المحكمین
، ونفس النسبة من اآلراء  العادي كان عنصر مناسب جداً  لدرابیهمن المحكمین على أن حجم ا

% من المحكمین إلى أن هذا ٣٦راء غیر مناسب إطالقًا ، بینما اتجهت آ أنه عنصرقد ذكرت 
، وأنه عنصر العنصر غیر مناسب وبقیة اآلراء توزعت تقریبا بین أنه عنصر مناسب إلى حد ما 

% من المحكمین ١٤العادي فقد أتضح إحصائیا اتفاق  . وفیما یخص تشكیل الدرابیه مناسب
% من اآلراء قد اتجهت إلى الرأي القائل بأنه عنصر ٢٩بینما  ، على أنه عنصر مناسب جداً 

 وقد أوضح التحلیل اإلحصائي.  أنه عنصر غیر مناسباسب ونفس النسبة من اآلراء ذكرت من
وذكر  اً مناسب اً كان عنصر  العاديالدرابیة % من المحكمین على أن انتظام توزیع ٣٦أیضا اتفاق 

% ٢١فقد اتجه  العادي. وفیما یخص اتزان الدرابیة  % من المحكمین أنه عنصر مناسب جداً ٧
أكدت أنه  % من اآلراء ٣٦، بینما  القائل بأنه عنصر مناسب جداً  الرأيمن المحكمین إلى 
ت التقنیة ودقة التشكیل على تثبی عنصريراء المحكمین على واتفقت آ.  عنصر مناسب فقط

ونفس النسبة من  ن مناسبان جداً % من المحكمین أن هذین العنصری٢٩، حیث أقر المانیكان
% من ٣٦المحكمین     ( بینما أغلبیة  ، اآلراء أقرت بأنهما عنصران مناسبان إلى حد ما

القائل بأن هذین  أيالر وبقیة أراء المحكمین أیدت ، أنهما عنصران مناسبان فقط اآلراء) ذكرت 
  . ن إطالقاً العنصرین غیر مناسبی

وعدم اتفاقهم حول عناصر أسس تشكیل ، راء المحكمین مما سبق یتضح اختالف آ     
  وذلك للدانتیل فیما یخص التصمیم الثالث.، التقنیة على المانیكان 

  
  

 رمة باألقمشة المخالتقنیة على المانیكان لتنفیذ ): تحلیل التباین ٦٧جدول (
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  ) العادي ھالدرابی( دانتیل ) للتصمیم الثالث ( قماش ال
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

     2.131 2.857 40 14  حیاكة التقنیة .
     1.6318 3.642 51 14   العادي الدرابیھحیاكة 

     0.769 4 56 14  إنھاء الحیاكة .
     1.362 4.142 58 14  الشكل العام .

  ـلیـــــل التــــــبایــنتحـــــ
مجموع   مصدر التباین

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.782 0.032 3.1460 4.636 3 13.910  بین المجموعات
    1.473 52 76.642  داخل المجموعات

     55 90.553  ليالمجموع الك

  لتقنیة على المانیكان)المحور الثالث (تنفیذ ا
عناصر  فيراء المحكمین اتجاه واحد آل في) نتائج تحلیل التباین ٦٧جدول (الیوضح 

 ةمعنویفروق  وجودتنفیذ التقنیة على المانیكان للدانتیل للتصمیم الثالث. من هذا الجدول یتضح 
التي  ٠,٠٣٢راء المحكمین حول عناصر المحور الثالث، ویتضح ذلك من قیمة المعنویة بین آ
مما ،  ٢,٧٨٢أكبر من ف الجدولیة هي  ٣,١٤٦وقیمة ف المحسوبة ،  ٠,٠٥أكبر من هي 

یعنى عدم أتفاق المحكمین على عناصر المحور الثالث للدانتیل للتصمیم الثالث. ویتضح من 
ماعدا عنصر حیاكة التقنیة ، هذا الجدول أن عناصر المحور الثالث كانت عناصر مناسبة فقط 

  . جداً  اً مناسب اً كان عنصر الذي 
  
  
  
  
  
  
  

باألقمشة  التقنیة على المانیكان تنفیذ فيراء المحكمین ): النسبة المئویة آل٦٨جدول (
  ) العادي ( الدرابیھالمخرمة ( قماش الدانتیل ) للتصمیم الثالث 

  تنفیذ التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 الدرابیھحیاكة   حیاكة التقنیة 
  الشكل العام  إنھاء الحیاكة  العادي
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 0.57 0.29 0.36 0.14 سب جداً امن
 0.14 0.50 0.14 0.21 مناسب

 0.14 0.14 0.36 0.29 مناسب إلى حد ما
 0.14 0.07 0.07 0.07 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.07 0.29 غیر مناسب إطالقاً 

ن قد اتفقت على حیاكة التقنیة راء المحكمی% من آ١٤أن  حصائي أیضاً إلاأثبت التحلیل      
عنصر مناسب ن المحكمین على أن هذا العنصر % م٢٩بینما أتفق  ، جداً  اً مناسب اً كان عنصر 
% من ٢١بینما  ، القائل بأنه عنصر غیر مناسب إطالقاً  الرأيونفس النسبة أیدت ، إلى حد ما 
حصائي إلایل ، أوضح التحل. وفیما یخص حیاكة الدرابیه العادي  أنه عنصر مناسباآلراء ذكر 

% من اآلراء على أنه ١٤ ، بینما اتفق % من أراء المحكمین ترى أنه عنصر مناسب جداً ٣٦أن 
 باقي صر مناسب إلى حد ما، بینما انقسمأنه عن% من المحكمین أكدوا ٣٦، و  عنصر مناسب

ً ، نه عنصر غیر مناسب اآلراء بین أ ◌    . وغیر مناسب إطالقًا
عنصر ین على أن عنصر إنهاء الحیاكة % من المحكم٢٩أتفاق  تضح إحصائیاً ا

% من المحكمین ١٤، بینما ذكر نصف المحكمین أنه عنصر مناسب فقط، واتفق  مناسب جداً 
بینما بقیة اآلراء اتجهت إلى القول بأنه عنصر غیر ، على أنه عنصر مناسب إلى حد ما 

بینما  ، لمحكمین أنه عنصر مناسب جداً % من ا٥٧مناسب.. وبالنسبة للشكل العام فقد أوضح 
  وأنه عنصر غیر مناسب. ، مناسب إلى حد ماو ،  اآلراء بین انه عنصر مناسب باقيانقسمت 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
ص الطبیعیة والمیكانیكیة مة القماش للتقنیة من حیث الخوالمالء): تحلیل التباین ٦٩جدول (

  ) العادي ھالدرابی( لث دانتیل ) للتصمیم الثا( قماش الباألقمشة المخرمة 
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

     1.910 3.076 40 13  مناسبة التقنیة للتركیب النسجي  للقماش 
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     1.692 3.230 42 13  مناسبة التقنیة من حیث نوع الخامة 
     0.935 3.461 45 13  وزن  المناسبة التقنیة من حیث 
     0.923 3.615 47 13   القماش مناسبة التقنیة من حیث سمك 

     0.8 4 44 11  نسدال  القماش .المناسبة التقنیة  
     0.785 3.75 30 8  مناسبة التقنیة لقوة الصالبة  للقماش 

     0.966 3.833 23 6  لتجعد والكرمشة لمناسبة التقنیة 
     1.910 3.076 40 13  مناسبة التقنیة لقوه االنفجار للقماش .

  ـــــل التــــــبایــنتحــــــلی

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.231 0.418 1.301 1.049 7 7.348  بین المجموعات
    0.806 104 83.87  داخل المجموعات
     111 91.22  المجموع الكلى

  ش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة )مة القماالمحور الثالث (مالء
راء فروق معنویة بین آیتضح أنه ال توجد ) ٦٩جدول (الحصائي بإلاأوضح التحلیل 

 ن، حیث كأ ، وذلك للتصمیم الثالثالمحكمین فیما یخص عناصر المحور الثالث للدانتیل 
قیمة ف الجدولیة  أقل من، وهي  ١,٣٠١وقیمة ف المحسوبة  ٠,٤١٨مستوى المعنویة 

٢,٢٣١.  
  
من حیث الخواص  لتقنیةمة القماش لمالء فيراء المحكمین ): النسبة المئویة آل٧٠جدول (

  ) العادي ( الدرابیھ باألقمشة المخرمة ( قماش الدانتیل ) للتصمیم الثالثالطبیعیة والمیكانیكیة 
  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 

اسبة من
التقنیة من 

حیث 
التركیب 
  النسجي

مناسبة 
التقنیة من 
حیث نوع 

  الخامة

مناسبة 
التقنیة من 
حیث وزن 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 
حیث سمك 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
  االنسدال

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
صالبة 
  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التجعد 

  والكرمشة

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
مقاومة 
  االنفجار

 0.27 0.17 0.13 0.27 0.15 0.15 0.15 0.15 سب جداً امن
 0.55 0.67 0.63 0.55 0.46 0.31 0.31 0.31 مناسب

 0.09 0.00 0.13 0.09 0.23 0.38 0.31 0.15 مناسب إلى حد ما
 0.09 0.17 0.13 0.09 0.15 0.15 0.08 0.23 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.15 غیر مناسب إطالقاً 

 البنائي راء المحكمین فیما یخص مناسبة التقنیة للتركیبحصائي انقسام آثبت التحلیل اإلأ     
% من المحكمین على أن هذا العنصر ١٥وذلك للتصمیم الثالث، حیث اتفق ، النسجي للدانتیل 

أنه عنصر غیر مناسب راء اآلذكرت نفس النسبة من  ماً ، بینما على العكس تما مناسب جداً 
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% ٢٣واتجهت آراء ،  % من المحكمین على أنه عنصر مناسب فقط ٣١تفق ، بینما ا إطالقاً 
ووزن ، من المحكمین إلى أنه عنصر غیر مناسب. وفیما یخص مناسبة التقنیة لنوع الخامة 

ن صری% من المحكمین على أن هذین العن١٥اتفاق حصائي القماش فقد أوضح التحلیل اإل
  % من اآلراء على أنهما عنصران مناسبان فقط.٣١، بینما اتفق مناسبان جداً 
%من المحكمین على أن مناسبة التقنیة لسمك ١٥تفاق حصائي اأثبت التحلیل اإلكما 

% من المحكمین أنه ٤٦بینما أوضح  ، عنصر مناسب جداً قماش للدانتیل للتصمیم الثالث ال
% من المحكمین ٢٧تفق یة لالنسدال االنفجار ااسبة التقنعنصر مناسب فقط. ومن ناحیة من
ثر من نصف المحكمین أوضحوا أن هذین ، بینما أك على أنهما عنصران مناسبان جداً 

، بالتساوي بین أنهما عنصران مناسبان إلى حد ما ، وباقي اآلراء انقسمن مناسبان فقط العنصری
  ن.وأنهما عنصران غیر مناسبی

  
  لبیان االختالف بین أسس تشكیل التقنیة على المانیكان ،ول التباین ): تحلی٧١جدول (

  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیةء، ومال تنفیذ التقنیة 
  ) العادي ھالدرابی( باألقمشة المخرمة ( قماش الدانتیل ) للتصمیم الثالث وذلك  

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
أسس تشكیل 

  التقنیة
98 324 3.306122 1.348622     

     1.646429 3.660714 205 56 تنفیذ التقنیة
     1.200273 3.519481 271 77مة القماش مالء

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
مجموع   مصدر التباین

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى   ف المحسوبة  المربعات

  المعنویة
 ف

  الجدولیة
 3.035 0.173 1.767509 2.423 2 4.846  بین المجموعات
    1.371 228 312.59  داخل المجموعات
     230 317.43  المجموع الكلي

النظر عن  وذلك للتصمیم الثالث بغض، بین المحاور الثالثة للدانتیل  فلبیان االختال     
راء المحكمین فیما یخص اتفاق آ) ٧١جدول (الفقد أوضح عناصر كل محور على حدة ، 

ویتضح ذلك من قیمة المعنویة ، فروق معنویة بینهم أنه ال توجد  یتضح، المحاور الثالثة 
وقد اثبت ،  ٣,٠٣٥ولیة التي هي أقل من قیمة ف الجد،  ١,٧٦٧وقیمة ف المحسوبة  ٠,١٧٣

لتقنیة على س تشكیل احصائي أن أراء معظم المحكمین قد اتفقت على أن أسالتحلیل اإل
وكذلك اتفقت اآلراء ، بغض النظر عن عناصره الفرعیة ، عنصر مناسب إلى حد ما  المانیكان 
بغض  المانیكان عنصران غیر مناسبین  و تنفیذ التقنیة على مالءمة القماش للتقنیةعلى أن 

  النظر عن عناصرهم الفرعیة.
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مـة الخـواص الطبیعیـة ، ومالءن عالقة أسس تشكیل التقنیة وتنفیـذها علـى المانیكـا -٩-١-٣
  العادي . لجبیر في التصمیم الثالث الدرابیهوالمیكانیكیة لقماش ا

  
  

 باألقمشة المخرمة  ): تحلیل التباین ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان٧٢جدول (
  ) العادي الدرابیھالجبیر ) للتصمیم الثالث ( ( قماش 

  
      نالتبای  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

اتجاه نسیج التقنیة على 
     2.25 3.384 44 13  القماش 

 الدرابیھتحدید مكان 
     1.769 3.461 45 13   العادي

     1.833 3 39 13  العادي الدرابیھحجم 
مناسبة تشكیل كمیة  

     1.74 3.076 40 13  العاديالدرابیة 

 الدرابیھانتظام توزیع 
     2.025 3.230 42 13  العادي

     1.307 3.8464 50 13  العادي رابیھالداتزان 
     1.076 3.923 51 13  تثبیت التقنیة .

دقة التشكیل على 
     0.730 4.307 56 13  لمانیكان.

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.106 0.117 1.7030 2.712 7 18.990  وعاتبین المجم
    1.592 96 152.92  داخل المجموعات
     103 171.913  المجموع الكلي

  المحور األول (أسس تشكیل التقنیة على المانیكان)
اتجاه واحد ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان  في) تحلیل التباین ٧٢جدول (الیوضح 

فروق ال توجد أنه یتضح  حصائيث. من هذا الجدول ومن التحلیل اإلللجبیر وذلك للتصمیم الثال
ویتضح ذلك من قیمة المعنویة ، راء المحكمین فیما یخص عناصر المحور األول معنویة بین آ

ومن هذا  ٢,١٠٦أقل من ف الجدولیة  هي التي،  ١,٧٠٣وقیمة ف المحسوبة ،  ٠,١١٧
 ودقة التشكیل على المانیكان كانتتثبیت التقنیة و ،  يالعاد أن اتزان الدرابیه الجدول یتضح أیضاً 

  عناصر هذا المحور كانت مناسبة إلى حد ما.  باقيعناصر مناسبة فقط، بینما 
 عناصر أسس تشكیل التقنیة على المانیكان في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ٧٣جدول (

  ) العادي رابیھالجبیر ) للتصمیم الثالث ( الدباألقمشة المخرمة ( قماش 
  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

دقة تثبیت اتزان انتظام مناسبة حجم تحدید اتجاه  
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نسیج 
  التقنیة

مكان 
 الدرابیھ
  العادي

الدرابیھ 
  العادي

تشكیل 
 الدرابیھ
  العادي

توزیع 
 الدرابیھ
  العادي

 الدرابیھ
  العادي

التشكیل   التقنیة
على 
  نالمانیكا

 0.54 0.38 0.38 0.23 0.15 0.15 0.23 0.31 منسب جداً 
 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.31 0.23 مناسب

 0.23 0.31 0.23 0.23 0.31 0.23 0.31 0.15 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.08 0.15 0.15 0.15 0.23 0.00 0.15 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 غیر مناسب إطالقاً 

 ،% من المحكمین أنه عنصر مناسب جداً ٣١فیما یخص اتجاه نسیج التقنیة فقد أوضح      
اآلراء بین أنه عنصر  باقي أنه عنصر مناسب فقط بینما انقسم % من المحكمین أكدوا٢٣بینما 

 . وبالنسبة لتحدید مكان وغیر مناسب إطالقاً ، وأنه عنصر غیر مناسب ، مناسب إلى حد ما 
% من ٢٣أن  ئيحصاللتصمیم الثالث أوضح التحلیل اإل وذلك، للجبیر  العادي الدرابیه

% من اآلراء اتجهت إلى أن هذا ٣١، و المحكمین قد اتفقوا على أنه عنصر مناسب جداً 
اآلراء  باقيأنه عنصر مناسب إلى حد ما، بینما ، ونفس النسبة ذكرت العنصر مناسب فقط 
. وفیما یخص حجم الدرابیة العادى فقد اتفق  عنصر غیر مناسب إطالقاً اتجهت إلى القول بأنه 

نه % من المحكمین على أنه عنصر مناسب جدا بینما أكدت نفس النسبة من اآلراء على أ١٥
بین أنه عنصر مناسب فقط،  بالتساوياآلراء  باقيانقسمت عنصر غیر مناسب إطالقًا ، 

% من المحكمین قد ٢٣أن  حصائيح التحلیل اإلوغیر مناسب. كما أوضومناسب إلى حد ما 
% من ٣١بینما أكد  ، هو عنصر مناسب فقط العادياتفقوا على أن مناسبة تشكیل الدرابیة 

بین أنه  بالتساوياآلراء  باقيالمحكمین على أنه عنصر مناسب إلى حد ما بینما انقسمت 
  .وغیر مناسب إطالقاً ، وغیر مناسب  عنصر مناسب جداً 

% من المحكمین قد اتفقوا على أن انتظام توزیع ٢٣أن  حصائيضح التحلیل اإلأو كما 
 ، بینما نفس النسبة قد أكدت على أنه عنصر مناسب ، جداً  اً مناسب اً كان عنصر  العاديالدرابیة 

، وغیر مناسب اآلراء على أن هذا العنصر غیر مناسب  باقي ، بینما انقسم ومناسب إلى حد ما
%من المحكمین أنه عنصر مناسب ٣٨، فقد أوضح  العادي یخص اتزان الدرابیه إطالقًا . وفیما

نصر ونفس النسبة ذكرت أنه ع، % من اآلراء قد اتفقت على أنه عنصر مناسب ٢٣بینما  جداً 
اآلراء إلى القول بأنه عنصر غیر مناسب. ومن ناحیة  باقي مناسب إلى حد ما، بینما اتجه

% المحكمین ٢٣ن المحكمین أنه عنصر مناسب جدا بینما اتفق % م٣٨، أوضح  تثبیت التقنیة
وغیر  إلى حد ما على أنه مناسب المحكمین اتفقوا تقریباً  وباقي، على أنه عنصر مناسب 

% من المحكمین على أن دقة التشكیل ٥٤تفاق ا أیضاً  حصائي. وقد أثبت التحلیل اإلمناسب 
أن براء المحكمین اتجهت إلى القول % من آ٢٣ینما ، ب جداً  اً مناسب اً على المانیكان كان عنصر 

  ، وأكدت نفس النسبة السابقة من المحكمین أنه عنصر مناسب إلى حد ما. هذا العنصر مناسب
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 باألقمشة المخرمة التقنیة على المانیكان لتنفیذ ): تحلیل التباین ٧٤جدول (

  ) العادي ھالدرابی( الجبیر ) للتصمیم الثالث ( قماش 
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  ناصرالع

     2.307 3.153 41 13  حیاكة التقنیة .
     1.730 3.692 48 13   العادي الدرابیھحیاكة 

     0.974 4.153 54 13  إنھاء الحیاكة
     1.410 4.076 53 13  الشكل العام 

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.798 0.181 1.692 2.717 3 8.153  بین المجموعات
    1.605 48 77.076  داخل المجموعات
     51 85.230  المجموع الكلي

  المحور الثاني (تنفیذ التقنیة على المانیكان)
عناصر  فيراء المحكمین تجاه واحد آلا في) نتائج تحلیل التباین ٧٤جدول (الیوضح 

اختالف ال یوجد . من هذا الجدول یتضح  تنفیذ التقنیة على المانیكان للجبیر للتصمیم الثالث
القیمة المعنویة . حیث اتفقت اآلراء على أن  راء المحكمین حول عناصر المحور الثالثن آبی

مما یوضح أتفاق  ٢، ٧٩٨ وهي أقل من ف الجدولیة١‚٦٩٢، وقیمة ف المحسوبة  ٠ ،١٨١
عنصران مناسبان إلى حد ما، بینما  تقنیة وحیاكة الدرابیة العاديحیاكة الأراء المحكمین على أن 

وذلك للجبیر ، ن فقط اكة ، وعنصر الشكل العام كانا عنصرین مناسبیعنصر إنهاء الحی
  . للتصمیم الثالث

  
  
  
  
  

باألقمشة المخرمة  التقنیة على المانیكان تنفیذ في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ٧٥جدول (
  ) العادي ( الدرابیھ( قماش الجبیر ) للتصمیم الثالث

  تنفیذ التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 الدرابیھحیاكة   حیاكة التقنیة 
  الشكل العام  إنھاء الحیاكة  العادي

 0.54 0.46 0.38 0.23 منسب جداً 
 0.15 0.15 0.15 0.23 مناسب
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 0.15 0.31 0.31 0.23 مناسب إلى حد ما
 0.15 0.08 0.08 0.08 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.08 0.23 غیر مناسب إطالقاً 

       
راء المحكمین قد اتفقت على أن حیاكة % من آ٨أن  أیضاً  حصائيأثبت التحلیل اإلكما      
، بین أنه عنصر مناسب جداً  بالتساويء اآلرا باقي ،  بینما انقسم عنصر غیر مناسب التقنیة

% من المحكمین ٣٨أوضح  . وفیما یخص حیاكة الدرابیه العادي ومناسب إلى حد ما، مناسب 
بینما  % من المحكمین إلى أنه عنصر مناسب ١٥راء ، واتجهت آ انه عنصر مناسب جداً 

بین أنه عنصر غیر  ، وانقسمت بقیة اآلراء أنه عنصر مناسب إلى حد ما% من اآلراء ذكر ٣١
لمحكمین على أن % من ا٤٦أتفاق  . وثبت إحصائیاً  مناسب وأنه عنصر غیر مناسب إطالقاً 

% من المحكمین على أنه عنصر مناسب إلى ٣١بینما أكد  عنصر مناسب جداً إنهاء الحیاكة 
 انقسم بینما ، جداً  اً مناسب اً % من المحكمین على أن الشكل العام كان عنصر ٥٤تفق وا.  حد ما
  .إطالقًا  وغیر مناسب ، اآلراء بین أنه عنصر مناسب ومناسب إلى حد ما باقي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

واص الطبیعیة والمیكانیكیة مة القماش للتقنیة من حیث الخء): تحلیل التباین لمال٧٦جدول (
  ) العادي ھالدرابی ( باألقمشة المخرمة ( قماش الجبیر ) للتصمیم الثالث

      التباین  المتوسط  جموعالم  العدد  العناصر
مناسبة التقنیة للتركیب النسجي  

     1.719 2.916 35 12  للقماش 

وع  ث ن ن حی ة م بة التقنی مناس
     1.719 3.083 37 12  الخامة 

     1.719 3.416 41 12وزن  المناسبة التقنیة من حیث 
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مك   ث س ن حی ة م بة التقنی مناس
     1.477 3.75 45 12   القماش

     1.490 3.909 43 11  نسدال  القماش .النیة  مناسبة التق
مناسبة التقنیة لقوة الصالبة  

     1.410 3.625 29 8  للقماش 

لتجعد لمناسبة التقنیة 
  والكرمشة 

6 21 3.5 1.9     
     1.719 2.916 35 12  مناسبة التقنیة لقوه االنفجار للقماش .

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
جموع م  مصدر التباین

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.239 0.506 1.203 1.241 7 8.688  بین المجموعات
    1.031 104 107.28  داخل المجموعات
     111 115.97  المجموع الكلى

  میكانیكیة )مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والالمحور الثالث (مالء
راء المحكمین فروق معنویة بین آال توجد أنه ) ٧٦جدول (الب حصائيأوضح التحلیل اإلكما      

وذلك للتصمیم الثالث، حیث كانت مستوى المعنویة ، فیما یخص عناصر المحور الثالث للجبیر 
یع وقد اتفقت جم ٢,٢٣٩ أقل من قیمة ف الجدولیةوهي   ١,٢٠٣ وقیمة ف المحسوبة ٠,٥٠٦
عناصر مناسبة إلى حد ما فیما عدا مناسبة  هيأن جمیع عناصر المحور الثالث على اآلراء 

ومناسبة التقنیة لمقاومة القماش لالنفجار فقد كانت عناصر ،  النسجيالبنائي التقنیة للتركیب 
  . غیر مناسبة

  
  
  
  
  
  

من حیث الخواص  لتقنیةمة القماش لمالء في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ٧٧جدول (
  ) العادي ھالدرابی(  الجبیر ) للتصمیم الثالث ( قماش باألقمشة المخرمة  الطبیعیة والمیكانیكیة

  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التركیب 
  النسجي

مناسبة 
التقنیة من 
حیث نوع 

  الخامة

مناسبة 
التقنیة من 

زن حیث و
  القماش

مناسبة 
التقنیة من 
حیث سمك 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
  االنسدال

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
صالبة 
  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التجعد 

  والكرمشة

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
مقاومة 
  االنفجار

 0.17 0.17 0.13 0.36 0.33 0.25 0.17 0.17 سب جداً امن
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 0.17 0.50 0.63 0.36 0.25 0.25 0.17 0.08 مناسب
 0.42 0.17 0.13 0.18 0.33 0.25 0.42 0.42 مناسب إلى حد ما

 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.08 0.17 غیر مناسب
 0.17 0.17 0.13 0.09 0.08 0.08 0.17 0.17 غیر مناسب إطالقاً 

البنائي ة التقنیة للتركیب راء المحكمین فیما یخص مناسبتعدد آ حصائيبت التحلیل اإلثأ     
% من المحكمین على أن هذا العنصر ١٧، حیث اتفق  للجبیر وذلك للتصمیم الثالث النسجي

% من اآلراء ٤٢واتجه  ، أنه عنصر مناسب فقط % من المحكمین٨، بینما أوضح  مناسب جداً 
وغیر  ،  بین أنه عنصر غیر مناسب اآلراء انقسم وباقيإلى أنه عنصر مناسب إلى حد ما 

عنصر مناسب إلى ن مناسبة التقنیة لنوع الخامة % من المحكمین أ٤٢أوضح و  . مناسب إطالقاً 
اآلراء بقیة بینما انقسمت ، % من المحكمین أنه عنصر غیر مناسب ٨، بینما أوضح  حد ما

  .  ومناسب وغیر مناسب إطالقاً  ،  بین أنه عنصر مناسب جداً 
سبة التقنیة لوزن % المحكمین على أن منا١٧اق تفا حصائيكما أثبت التحلیل اإل

% من المحكمین أنه ٨عنصر غیر مناسب،  بینما أوضح للتصمیم الثالث  ،القماش للجبیر 
 ، بین انه عنصر مناسب جداً  بالتساوياآلراء  باقي ، وانقسم عنصر غیر مناسب إطالقاً 

% من المحكمین ١٨تفق اسدال ومناسب إلى حد ما. ومن ناحیة مناسبة التقنیة لالن،  ومناسب
لعنصر غیر % من المحكمین أوضحوا أن هذا ا٩على أنه عنصر مناسب إلى حد ما ، بینما

راء نصر مناسب جدًا ، ومناسب فقط . وكانت آاآلراء بین أنه ع باقي مناسب إطالقا ، وانقسم
حكمین أنه % من الم٦٣أوضح  كالتالي المحكمین فیما یخص مناسبة التقنیة لصالبة القماش

ومناسب إلى  ، بین انه عنصر مناسب جداً  بالتساوياآلراء  باقي، بینما انقسمت  عنصر مناسب
. وفیما یخص مناسبة التقنیة للتجعد والكرمشة أوضح نصف  وغیر مناسب إطالقاً ، حد ما 

 ،بین انه مناسب جداً  بالتساويالمحكمین  باقيالمحكمین أنه عنصر مناسب بینما انقسمت أراء 
التقنیة لمقاومة القماش مناسبة  . أراء المحكمین في وغیر مناسب إطالقاً ، ومناسب إلى حد ما 

  . رائهم فیما یخص العنصر الثاني من عناصر المحور الثالثقد تطابقت تمام مع آفلالنفجار و 
  
  

  
  تحلیل التباین لبیان االختالف بین أسس تشكیل التقنیة على المانیكان ، ):٧٨جدول (

  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیةومالء ، تنفیذ التقنیةو 
  ) العادي ھالدرابی ( الجبیر ) للتصمیم الثالث( قماش باألقمشة المخرمة وذلك  

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
     1.605861 4 323 91  أسس تشكیل التقنیة

     1.671192 4 196 52 تنفیذ التقنیة
مة القماش مالء

 للتقنیة
73 251 3 1.610731     

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
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مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى   ف المحسوبة  المربعات

  المعنویة
ف 

  الجدولیة
 3.038 0.356 1.035 1.680 2 3.361  بین المجموعات
    1.623 213 345.73  داخل المجموعات
     215 349.09  المجموع الكلي

ض النظر عن بغ وذلك للتصمیم الثالث، بین المحاور الثالثة للجبیر  فلبیان االختال     
راء المحكمین فیما یخص ) اتفاق آ٧٨جدول (الفقد أوضح  عناصر كل محور على حدة ،

ة مستوى المعنویة ویتضح ذلك من قیم ، فروق معنویة بینهم ال توجدحیث محاور الثالثة ال
وقد اثبت ، . ٣,٠٣٨من قیمة ف الجدولیة  أقل هي التي،  ١,٠٣٥وقیمة ف المحسوبة  ٠,٣٥٦
،     وتنفیذ راء معظم المحكمین قد اتفقت على أن أسس تشكیل التقنیة أن آ حصائيإلاالتحلیل 

ءمة القماش ، بینما كانت آراء المحكمین أن مال عنصران مناسبان فقطالتقنیة على المانیكان 
  بغض النظر عن عناصره الفرعیة.، عنصر مناسب إلى حد ما للتقنیة 

   جبیرلالتل والدانتیل واتحلیل التباین لبیان االختالف بین  ):٧٩جدول (
  ) العادي للتصمیم الثالث ( الدرابیھ  

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  
     1.155417 4 937 244  التل

     1.380162 3 800 231 الدانتیل
     1.623686 4 770 216 الجبیر

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى   ف المحسوبة  المربعات

  المعنویة
ف 

  الجدولیة
 3.008 0.0014 6.579 9.059 2 18.119  بین المجموعات
    1.376 688 947.29  داخل المجموعات

     690 965.415  لمجموع الكليا

بغض النظر عن  ، وذلك للتصمیم الثالث، والجبیر  والدانتیل ولبیان االختالف بین التل     
) وجود فروق ٧٩حصائي بجدول (فقد أوضح التحلیل اإلمیم على حدة العناصر الفردیة لكل تص

بغض النظر عن عناصر  والدانتیل ، والجبیر، راء المحكمین فیما یخص التل معنویة بین آ
وقیمة ف المحسوبة  ، ٠,٠٠١٤تصمیم كل واحد منهما، ویتضح ذلك من قیمة مستوى المعنویة 

وقد أوضح ،  ٣,٠٠٨ساوى هي أكبر من قیمة ف الجدولیة التي ت التي ٦,٥٧٩التي تساوى 
ألربعة وذلك من وجهة نظر المحكمین ا، حصائي أن التل والجبیر كانا مناسبین فقط التحلیل اإل

 . إلى حد ما اً ، بینما كان الدانتیل مناسب عشر

  
مـة الخـواص الطبیعیـة نیة وتنفیـذها علـى المانیكـان ومالءعالقة أسس تشكیل التق -١٠-١-٣

  الشعاعي . انتیل في التصمیم الرابع الدرابیهوالمیكانیكیة لقماش الد
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  )صمیم الرابع ( الدرابیه الشعاعيالت 
 وهـى ،راء المحكمین حول ثالثة محاور مختلفة تخـص التصـمیم الرابـعان آتم استطالع واستبی     

) الــذي یتكــون مــن ســبعة عناصــر مختلفــة  أســس تشــكیل التقنیــة علــى المانیكــان : المحــور األول (
علـى جسـم  وتحدیـد مكـان الدرابیـه الشـعاعي: اتجـاه نسـیج التقنیـة علـى القمـاش،  وهى على التـوالي

مناســـبة تشـــكیل كمیـــة الدرابیـــة و ،  بالنســـبة لحجـــم المانیكـــان یـــه الشـــعاعيوحجـــم الدراب،  المانیكـــان
دقـــة ، تثبیـــت التقنیـــة ، و  الشـــعاعى واتـــزان الدرابیـــه، وانتظـــام توزیـــع الدرابیـــه الشـــعاعي ،  الشـــعاعى

 ) ویتكــــون مــــن أربعــــة . المحــــور الثـــاني ( تنفیــــذ التقنیــــة علــــى المانیكـــان التشـــكیل علــــى المانیكــــان
نهــاء الحیاكــةو ،  علــى البطانــة حیاكــة الدرابیــه الشــعاعي عناصــر مختلفــة وهــى ٕ ،  الشــكل العــامو ،  ا

مــة القمــاش للتقنیــة مــن حیــث الخــواص الطبیعیــة مالء . ویتكــون المحــور الثالــث ( حیاكــة التقنیــةو 
  . السابقةالثالثة تصمیمات ال من العناصر السابقة كما في)  والمیكانیكیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قنیة على المانیكان باألقمشة المخرمة تحلیل التباین ألسس تشكیل الت): ٨٠جدول (
  شعاعيال ھالدرابی رابعللتصمیم الالتل ) ( قماش 

  

المجمو  العدد  العناصر
      التباین  المتوسط  ع

ى  ة عل یج التقنی اه نس اتج
     0.576 4.5 63 14  القماش .

ة الشعاعي   تحدید مكان الدرابی
     0.725 4.428 62 14  على جسم المانیكان .
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عاعي   ة الش م الدرابی حج
ى  م عل م الجس بة لحج بالنس

  المانیكان . 
14 61 4.357 0.708     

ة مناسبة تشكیل كمیة   الدرا بی
     0.401 4.642 65 14  على جسم المانیكان.الشعاعي 

ة  ع الدرابی ام توزی انتظ
     0.247 4.642 65 14  الشعاعي على جسم المانیكان.  

زان الدر ي ات عاعي  ف ة الش ابی
     0.247 4.642 65 14  التشكیل على المانیكان . 

     0.4172 4.571 64 14  تثبیت التقنیة .
     0.435 4.538 59 13  دقة التشكیل على المانیكان.

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.099 0.933 0.340 0.160 7 1.122  بین المجموعات
    0.470 103 48.44  داخل المجموعات

     110 49.56  ليالمجموع الك

  المحور األول: أسس تشكیل التقنیة على المانیكان
مین راء المحكبین آ یةمعنو ال توجد فروق أنه ) ٨٠جدول (الب أوضح التحلیل اإلحصائي     

، حیث كان مستوى  وذلك للتصمیم الرابع ، بالنسبة ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان للتل
وهى أقل من  ٠,٣٤٠، وكانت قیمة ف المحسوبة  ٠,٠٥وهى قیمة أكبر من ،  ٠,٩٣٣ المعنویة

راء المحكمین األربعة عشر على أن أسس تشكیل مما یعنى اتفاق آ ٠,٠٩٩قیمة ف الجدولیة 
وقد أثبت التحلیل   .على المانیكان للتل للتصمیم الرابع كانت عناصر مناسبة بدرجة كبیرةالتقنیة 

الشعاعى  ه الشعاعي ، وتحدید مكان الدرابیهتفاق المحكمین على أن حجم الدرابیاالحصائى ا
  . عناصر مناسبة جداً عناصر المحور األول  باقي ، بینما كان كانت عناصر مناسبة

  
  

 عناصر أسس تشكیل التقنیة على المانیكان فيسبة المئویة ألراء المحكمین ): الن٨١جدول (
  ) الشعاعي م الرابع ( الدرابیھباألقمشة المخرمة ( قماش التل ) للتصمی

  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 
اتجاه 
نسیج 
  التقنیة

تحدید 
مكان 

الدرابیة 
  يالشعاع

حجم 
الدرابیة 

  ياعالشع

مناسبة 
تشكیل 
الدرابیة 

  يالشعاع

انتظام 
توزیع 

الدرابیة 
  يالشعاع

اتزان 
الدرابیة 

  يالشعاع

تثبیت 
  التقنیة

دقة 
التشكیل 

على 
  المانیكان

 0.57 0.64 0.64 0.64 0.71 0.57 0.64 0.64 سب جداً امن
 0.29 0.29 0.36 0.36 0.21 0.21 0.14 0.21 مناسب

 0.14 0.07 0.00 0.00 0.07 0.21 0.21 0.14 مناسب إلى حد ما
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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

% من المحكمین على أن اتجاه نسیج التقنیة ٦٤أیضا أتفاق  حصائيأوضح التحلیل اإل     
% من المحكمین إلى أنه عنصر ٢١راء اتجهت آ، بینما  على القماش هو عنصر مناسب جداً 

. وفیما یخص تحدید مكان  اتجهت إلى أنه عنصر مناسب إلى حد ما، بینما بقیة اآلراء  مناسب
اتفقوا على أنه عنصر % من المحكمین ٦٤فأن وذلك للتصمیم الرابع ، الدرابیة الشعاعى للتل 

 الرأيناسب وبقیة اآلراء اتجهت إلى % من اآلراء ذكرت أنه عنصر م١٤بینما  ، مناسب جداً 
من المحكمین على أن حجم الدرابیه  %٥٧القائل بأنه عنصر مناسب إلى حد ما. وقد اتفق 

، نه عنصر مناسب % من آراء المحكمین إلى إ٢١، بینما اتجه  عنصر مناسب جداً الشعاعي 
شكیل مناسبة توفیما یخص ، نفس النسبة من اآلراء قالت أنه عنصر مناسب إلى حد ما و 

% من المحكمین على أنه عنصر مناسب جدا ٧١اتفاق  تضح إحصائیاً الدرابیه الشعاعي فقد ا
أنه عنصر مناسب إلى حد % من المحكمین أنه مناسب ، وبقیة اآلراء ذكرت ٢١وضح بینما أ

جهت إلى القول بان اتزان الدرابیه الشعاعي راء المحكمین قد ات% من آ٦٤ووضح أن  . ما
  . فقطمناسب % من المحكمین أنه عنصر ٣٦ ، فیما ذكر مناسب جداً  عنصر
كان  تظام توزیع الدرابیه الشعاعيان فيراء المحكمین أن آ حصائيكما أثبت التحلیل اإل     
% من ٦٤. ومن ناحیة تثبیت التقنیة، أوضح اتزان الدرابیه الشعاعي  فيرائهم آل تماماً  مماثالً 

 ر% من المحكمین أن هذا العنص٢٩مناسب جدا بینما أوضح أراء المحكمین أنه عنصر 
. وقد أثبت التحلیل االحصائى  وبقیة اآلراء قالت بأنه عنصر مناسب إلى حد ما، مناسب فقط 

ان عنصرًا مناسبًا جدًا المحكمین على أن دقة التشكیل على المانیكان ك% من ٥٧تفاق أیضا أ
% ١٤بینما اتجه  ، أن هذا العنصر مناسببالقول راء المحكمین اتجهت إلى % من آ٢٩بینما 

  القائل بأنه مناسب إلى حد ما. الرأيمن المحكمین إلى 
راء المحكمین وعدم اختالفهم حول عناصر أسس تشكیل التقنیة آ تفاقمما سبق یتضح ا     

عناصر  یم الرابع وأن عناصره المختلفة هيفیما یخص التصم ، وذلك للتل، على المانیكان 
  . مناسبة وبدرجة كبیرة

  
 قنیة على المانیكان باألقمشة المخرمةالتلتنفیذ ): تحلیل التباین ٨٢جدول (

  ) الشعاعي ھالدرابی( ش التل ) للتصمیم الرابع ( قما
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

     0.796 4.214 59 14  حیاكة التقنیة .
الشعاعي على  یھحیاكة  الدراب

     0.725 4.428 62 14  ةالبطان

     0.247 4.642 65 14  إنھاء الحیاكة 



 
٢٢٥

     0.247 4.642 65 14  الشكل العام 
  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.782 0.330 1.168 0.589 3 1.767  بین المجموعات
    0.504 52 26.21  داخل المجموعات
     55 27.98  المجموع الكلى

  (تنفیذ التقنیة على المانیكان) الثانيالمحور 
راء فروق معنویة بین آال توجد أنه ) ٨٢جدول (الالموضح ب أثبت التحلیل اإلحصائي     

تقنیة على المانیكان) حیث كانت (تنفیذ ال الثانيالمحكمین فیما یخص العناصر المختلفة للمحور 
أقل وهي  ١,١٦٨وقد كانت قیمة ف المحسوبة ،  ٠,٠٥وهى أكبر من ،  ٠,٣٣٠قیمة المعنویة 

أن حیاكة التقنیة وحیاكة  صائيح، وقد أوضح التحلیل اإل.  ٢,٧٨٢من قیمة ف الجدولیة 
ن العام عنصرین مناسبییاكة و الشكل عتبر إنهاء الح، بینما اُ  عناصر مناسبةالدرابیه الشعاعي 

  إلى حد ما.
باألقمشة المخرمة  التقنیة على المانیكان تنفیذ في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ٨٣جدول (

  ) الشعاعي ش التل ) للتصمیم الرابع ( الدرابیھ( قما
  تنفیذ التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 الدرابیھحیاكة   حیاكة التقنیة 
  الشكل العام  إنھاء الحیاكة  يعاعالش

 0.64 0.64 0.64 0.50 سب جداً امن
 0.36 0.36 0.14 0.21 مناسب

 0.00 0.00 0.21 0.29 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

، جدا  بأنه عنصر مناسعلى  راء المحكمینبة لحیاكة التقنیة فقد اتفق نصف آبالنسأما      
% من اآلراء أوضحت أن هذا ٢٩، و % من اآلراء وجدت أنه عنصر مناسب فقط٢١بینما 

ء المحكمین على أن حیاكة الدرابیه الشعاعي را% من آ٦٤. أتفق  العنصر مناسب إلى حد ما
 یة، وبق عنصر مناسب% من اآلراء اتجهت إلى أن هذا العنصر ١٤ناسب جدا بینما عنصر م

% ٦٤. وبالنسبة لعنصر إنهاء الحیاكة فقد ذكر  اآلراء أوضحت بأنه عنصر مناسب إلى حد ما
أنه عنصر المحكمین اتجهوا إلى القول  باقيبینما  ، من المحكمین أنه عنصر مناسب جداً 

% من المحكمین أن الشكل العام هو عنصر ٦٤. وبالنسبة للشكل العام فقد أوضح  مناسب
  . فقط  % من المحكمین على أنه عنصر مناسب٣٦ینما اتفق ب ، مناسب جداً 
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مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لمالء): تحلیل التباین ٨٤جدول (
  ) الشعاعي ھالدرابی ( رابع( قماش التل ) للتصمیم الباألقمشة المخرمة 

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
نیة للتركیب النسجي  مناسبة التق

     1.410 4.076 53 13  للقماش 

مناسبة التقنیة من حیث نوع 
     1.064 4.3072 56 13  الخامة 

مناسبة التقنیة من حیث 
     0.602 4.461 58 13  وزن  ال

مناسبة التقنیة من حیث سمك  
   القماش

13 58 4.461 0.602     
     0.272 4.545 50 11  نسدال  القماش .المناسبة التقنیة  

مناسبة التقنیة لقوة الصالبة  
     0.267 4.625 37 8  للقماش 

لتجعد لمناسبة التقنیة 
     0.238 4.7146 33 7  والكرمشة 

     1.410 4.076 53 13  مناسبة التقنیة قوه االنفجار للقماش .
  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

وسط مت
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.229 0.671 0.844 0.407 7 2.853  بین المجموعات
    0.482 104 50.18  داخل المجموعات
      53.038  المجموع الكلي

  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة )الثالث (مالء المحور
عناصر المحور الثالث وذلك  فيراء المحكمین نتائج تحلیل التباین آل )٨٤جدول (الیوضح      

فروق معنویة بین  ن التحلیل اإلحصائي یتضح ال توجد. من هذا الجدول وم للتل للتصمیم الرابع
 ٠,٦٧١، حیث كانت قیمة المعنویة  ما یخص العناصر الثمانیة للمحور الثالثفی . المناسبةراء آ

قیمة ف الجدولیة وهى أقل من  ٠,٨٤٤وكانت قیمة ف المحسوبة ،  ٠,٠٥وهى أكبر من ، 
وهو أن عناصر المحور الثالث كانت ، تفاق المحكمین على رأى واحد ، مما یوضح ا ٢,٢٢٩
  مناسبة.

  
لخواص من حیث ا لتقنیةمة القماش لمالء في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ٨٥جدول (

  ) الشعاعي ھالدرابی ( ش التل ) للتصمیم الرابع( قماالمخرمة الطبیعیة والمیكانیكیة باألقمشة 
  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التركیب 
  النسجي

مناسبة 
التقنیة من 
حیث نوع 

  الخامة

مناسبة 
التقنیة من 
حیث وزن 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 
حیث سمك 

  القماش

ة مناسب
التقنیة من 

حیث 
  االنسدال

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
صالبة 
  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التجعد 

  والكرمشة

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
مقاومة 
  االنفجار

 0.37 0.71 0.63 0.55 0.62 0.62 0.62 0.54 منسب جداً 
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 0.63 0.29 0.37 0.45 0.23 0.23 0.15 0.15 مناسب
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.15 0.15 0.15 مناسب إلى حد ما

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.15 غیر مناسب
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

      
قماش والصالبة كانا عنصرین أن مناسبة التقنیة النسدال ال أثبت التحلیل اإلحصائي     
. وفیما یخص مناسبة التقنیة  نت بقیة عناصر المحور الثالث مناسبة فقط، بینما كا ن جداً مناسبی

، بینما بقیة اآلراء % من المحكمین على أنه عنصر مناسب جدا ٥٤تفق ا النسجيللتركیب 
. وأوضح  وغیر مناسب، مناسب إلى حد ما و ،  بین أن هذا العنصر مناسب بالتساويانقسمت 

، وزن القماش و ،  لمحكمین أن مناسبة التقنیة لنوع الخامة% من ا٦٢اتفاق  التحلیل اإلحصائي
مناسبة % من المحكمین على أن ٦٣. كما اتفق  سمك القماش كانت عناصر مناسبة جداو 

سبة منا القول بأن ، ونفس النسبة من اآلراء أیدت عنصر مناسب جداً التقنیة لصالبة القماش 
ما.  وفیما یخص مناسبة التقنیة النسدال القماش عنصر مناسب إلى حد التقنیة لمقاومة االنفجار 

لمحكمین أنه % من ا٤٥بینما أتفق  ، % من المحكمین أنه عنصر مناسب جداً ٥٥أوضح 
القائل بأن مناسبة التقنیة للتجعد  الرأيراء المحكمین % من آ٧١. وقد أید  عنصر مناسب

  .صر مناسب فقطعن ، بینما بقیة اآلراء ذكرت أنه عنصر مناسب جداً شة والكرم
  
  
  
  
  
  

 
  تحلیل التباین لبیان االختالف بین أسس تشكیل التقنیة على المانیكان ، ):٨٦جدول (

  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیةومالء ، تنفیذ التقنیةو 
  ) الشعاعي ھالدرابی( ش التل ) للتصمیم الرابع ( قماباألقمشة المخرمة وذلك  

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
     0.467745 4.526786 507 112أسس تشكیل 
     0.508766 4.482143 251 56 تنفیذ التقنیة

     0.688811 4.423077 345 78مالئمة القماش 
  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
مستوى   ف المحسوبة  مربعاتمتوسط ال  الحریة

  المعنویة
ف 

  الجدولیة
بین 

 3.032 0.636 0.452 0.247 2 0.494  المجموعات

    0.547 243 132.94داخل 



 
٢٢٨

  المجموعات
     245 133.435  المجموع الكلي

وذلك للتصمیم الرابع بغض النظر عن العناصر ، لبیان االختالف بین المحاور الثالثة للتل      
راء اتجاه واحد آل في) نتائج تحلیل التباین ٨٦جدول (الفقد أوضح ، لكل محور المختلفة 

مة القماش ، مالء تنفیذ التقنیةو ،  المحاور الثالثة ( تشكیل التقنیة على المانیكان فيالمحكمین 
أنه ال توجد یتضح  ل. من هذا الجدو ر على حدة ) بغض النظر عن عناصر كل محو  للتقنیة

حیث كانت قیمة المعنویة ، راء المحكمین فیما یخص المحاور الثالثة آ فروق معنویة بین
من قیمة ف  وهى أقل،  ٠,٤٥٢وكانت قیمة ف المحسوبة ،  ٠,٠٥وهى أكبر من ،  ٠,٦٣٦

  .  ٣,٠٣٣الجدولیة 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
مـة الخـواص الطبیعیـة لـى المانیكـان ومالءعالقة أسس تشكیل التقنیة وتنفیـذها ع -١١-١-٣

  الشعاعي . انتیل في التصمیم الرابع الدرابیهیة لقماش الدوالمیكانیك
  

 باألقمشة المخرمة  ): تحلیل التباین ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان٨٧جدول (
  ) الشعاعي ھالدرابی( ) للتصمیم الرابع  دانتیل( قماش ال

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
     0.901 4.142 58 14   قنیة على القماشاتجاه نسیج الت

ھ ان الدرابی د مك عاعي   تحدی الش
     0.489 4.214 59 14  على جسم المانیكان .

الشعاعي  بالنسبة  حجم الدرابیھ
     0.423 4.5 63 14  لحجم الجسم على المانیكان . 

ھ ة   الدرابی كیل كمی بة تش  مناس
م  ى جس بة عل عاعي بالنس الش

 0.269 4.5 63 14  المانیكان.
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ھانت الشعاعي  ظام توزیع الدرابی
     0.263 4.428 62 14  على جسم المانیكان.  

ھ زان الدرابی ي  ات عاعي  ف الش
     0.269 4.5 63 14  التشكیل على المانیكان . 

     0.269 4.5 63 14  تثبیت التقنیة .
     0.269 4.461 58 13  دقة التشكیل على المانیكان.

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.099 0.645 0.731 0.289 7 2.025  بین المجموعات
    0.395 103 40.73  داخل المجموعات
     110 42.75  المجموع الكلي

  المحور األول (أسس تشكیل التقنیة على المانیكان)
اتجاه واحد ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان  في) یوضح تحلیل التباین ٨٧دول (جال

ال توجد فروق أنه  ویتضح من هذا الجدول ومن التحلیل اإلحصائي.  للدانتیل للتصمیم الرابع
، ویتضح ذلك من مستوى المعنویة  راء المحكمین بالنسبة لعناصر المحور األولبین آ معنویة

وهى أقل من قیمة ،  ٠,٧٣١، وكانت قیمة ف المحسوبة  ٠,٠٥مة أكبر من وهى قی،  ٠,٦٤٥
راء المحكمین األربعة عشر على أن أسس تشكیل ، مما یعنى اتفاق آ ٢,٠٩٩ف الجدولیة  

التقنیة على المانیكان للدانتیل للتصمیم الرابع كانت عناصر مناسبة إلى حد كبیر. وقد ثبت 
وحجم الدرابیه الشعاعي ، ومناسبة تشكیل كمیة بیة الشعاعى ، أن تحدید اتزان الدرا إحصائیاً 

عناصر المحور األول  باقيبینما  ، وتثبیت التقنیة كانت عناصر مناسبة جداً  الدرابیه الشعاعي
  .  كانت عناصر مناسبة فقط

 عناصر أسس تشكیل التقنیة على المانیكان فيراء المحكمین ): النسبة المئویة آل٨٨جدول (
  ) الشعاعي ھالدرابی(دانتیل ) للتصمیم الرابع ( قماش المشة المخرمة باألق

  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 
اتجاه 
نسیج 
  التقنیة

تحدید 
مكان 
 الدرابیھ
  يالشعاع

حجم 
 الدرابیھ
  يالشعاع

مناسبة 
تشكیل 
 الدرابیھ
  يالشعاع

انتظام 
توزیع 

 لدرابیھا
  يالشعاع

اتزان 
 الدرابیھ
  يالشعاع

تثبیت 
  التقنیة

دقة 
التشكیل 

على 
  المانیكان

 0.43 0.50 0.50 0.43 0.50 0.57 0.36 0.43 منسب جداً 
 0.57 0.50 0.50 0.57 0.50 0.36 0.50 0.36 مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.14 0.14 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

تجاه نسیج التقنیة على % من المحكمین على أن ا٤٣أتفاق  أثبت التحلیل اإلحصائي     
% من المحكمین إلى أنه عنصر غیر  ٧، بینما اتجهت أراء  عنصر مناسب جداً القماش 
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. وفیما یخص تحدید مكان  لقائل بأنه عنصر مناسبا الرأيأیدت % من اآلراء ٣٦، ومناسب 
% من ٣٦أن  اإلحصائي وذلك للتصمیم الرابع أوضح التحلیل ، للدانتیل الدرابیه الشعاعي

% من اآلراء قد ذكرت بأن هذا ١٤و  ، المحكمین قد اتفقوا على أنه عنصر مناسب جداً 
لى أن هذا العنصر مناسب. كما العنصر مناسب إلى حد ما بینما اتجهت أراء نصف المحكمین إ

 اً % من المحكمین على أن حجم الدرابیة الشعاعى كان عنصر ٥٧أثبت التحلیل االحصائى اتفاق 
% ٧راء ، بینما اتجهت آ عنصر مناسب فقطء قد ذكرت بأنه % من اآلرا٣٦و  ، جداً  اً مناسب

 الدرابیه الشعاعيكیل من المحكمین إلى أن هذا العنصر مناسب إلى حد ما.  وفیما یخص تش
.  وعنصر مناسب فقط ،انقسام أراء المحكمین بین أنه عنصر مناسب جداً  فقد أتضح إحصائیاً 

القائل بأن انتظام توزیع الدرابیة الشعاعى هو  الرأياتجهت إلى % من اآلراء ٤٣نسبة بینما 
 حصائياإل كما أوضح التحلیل. وبقیة اآلراء اتفقت على أنه مناسب فقط ، عنصر مناسب جداً 

مناسبة تشكیل  فيتقنیة مع أرائهم ال توتثب اتزان الدرابیه الشعاعي ، فيراء المحكمین تطابق آ
% من المحكمین أنه ٤٣. وفیما یخص دقة التشكیل على المانیكان أوضح الدرابیه الشعاعي 

  . اتفقت على أنه عنصر مناسب فقط، بینما بقیة اآلراء  عنصر مناسب جداً 
راء المحكمین وعدم اتفاقهم حول عناصر أسس تشكیل التقنیة على ف آح اختالمما سبق یتض

  وذلك للدانتیل فیما یخص التصمیم الرابع.، المانیكان 
  
  
  
  

 باألقمشة المخرمة التقنیة على المانیكان لتنفیذ ): تحلیل التباین ٨٩جدول (
  ) الشعاعي دانتیل ) للتصمیم الرابع ( الدرابیھ( قماش ال

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
     0.593 4.142 58 14  حیاكة التقنیة .

الشعاعي على  حیاكة  الدرابیھ
     0.263 4.428 62 14  البطانة

     0.263 4.571 64 14  إنھاء الحیاكة 
     0.263 4.571 64 14  الشكل العام 

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
مجموع   مصدر التباین

  عاتالمرب
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.782 0.189 1.650 0.571 3 1.7146  بین المجموعات
    0.346 52 18  داخل المجموعات
     55 19.71  المجموع الكلي
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  المحور الثالث (تنفیذ التقنیة على المانیكان)
عناصر  فيراء المحكمین اتجاه واحد آل فين ) نتائج تحلیل التبای٨٩جدول (الیوضح 

اختالف ال یوجد أنه . من هذا الجدول یتضح  تنفیذ التقنیة على المانیكان للدانتیل للتصمیم الرابع
، ویتضح ذلك من قیمة المعنویة  راء المحكمین حول عناصر المحور الثالثبین آ معنوي

من ف الجدولیة  أقل، وهي  ١,٦٥٠وقیمة ف المحسوبة ،  ٠,٠٥أكبر من ، وهي  ٠,١٨٩
.  تفاق المحكمین على عناصر المحور الثالث للدانتیل للتصمیم الرابعني امما یع،  ٢,٧٨٢

، بینما  كانت عناصر مناسبة أن حیاكة التقنیة وحیاكة الدرابیه الشعاعيویتضح من هذا الجدول 
  .عتبر إنهاء الحیاكة والشكل العام عناصر مناسبة جداً اُ 

  
باألقمشة المخرمة  التقنیة على المانیكان تنفیذ في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ٩٠جدول (

  ) الشعاعي ھلدرابی( ادانتیل ) للتصمیم الرابع ( قماش ال
  تنفیذ التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 الدرابیھحیاكة   حیاكة التقنیة 
  الشكل العام  إنھاء الحیاكة  يالشعاع

 0.57 0.57 0.43 0.36 سب جداً من
 0.43 0.43 0.57 0.43 مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.21 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

راء المحكمین قد اتفقت على أن حیاكة % من آ٣٦أن  أیضاً  أثبت التحلیل اإلحصائي     
عنصر  ذا العنصر% من المحكمین على أن ه٢١تفق ، بینما ا جداً  اً مناسب اً صر التقنیة كان عن

. وفیما یخص حیاكة الدرابیه  اآلراء أوضحت أنه عنصر مناسب فقط ، وبقیةمناسب إلى حد ما 
أنه عنصر مناسب جدا راء المحكمین ترى % من آ٤٣الشعاعي ، أوضح التحلیل اإلحصائي أن 

. وقد أثبت التحلیل  المحكمین على أنه عنصر مناسب فقط% من ٥٧راء بینما اتفقت آ
% ٥٧عام حیث اتفق إنهاء الحیاكة والشكل ال عنصري فياالحصائى تطابق أراء المحكمین 

ت إلى القول بأنهما عنصران وبقیة اآلراء اتجه ، ن مناسبان جداً منهم على أن هذین العنصری
  . ن فقطمناسبا

  
مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة ءلمال): تحلیل التباین ٩١جدول (

  ) الشعاعيھ الدرابی( ) للتصمیم الرابع  دانتیل( قماش الباألقمشة المخرمة 
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

مناسبة التقنیة للتركیب 
     1.564103 3.692 48 13  النسجي  للقماش 
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مناسبة التقنیة من حیث 
     1.141 3.846 50 13  الخامة  نوع

مناسبة التقنیة من 
     0.525 4.230 55 13  وزن  الحیث 

مناسبة التقنیة من حیث 
     0.397 4.307692 56 13   سمك  القماش

نسدال  المناسبة التقنیة  
     0.272 4.454545 49 11  القماش .

مناسبة التقنیة لقوة 
     0.267 4.375 35 8  الصالبة  للقماش 

لتجعد لناسبة التقنیة م
  والكرمشة 

7 31 4.428 0.285     
مناسبة التقنیة لقوه 
     1.564103 3.692 48 13  االنفجار للقماش .

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
مجموع   مصدر التباین

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى   ف المحسوبة  المربعات

  المعنویة
ف 

  الجدولیة
 2.229 0.192 3.132 0.899 7 6.298  بین المجموعات
    0.287 104 49.85  داخل المجموعات
     111 56.155  المجموع الكلي

 مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة )المحور الثالث (مالء

مـا راء المحكمـین فیفروق معنویة بـین آال توجد أنه ) ٩١جدول (الأوضح التحلیل االحصائى ب     
، حیــث كانــت مســتوى المعنویـــة  وذلــك للتصــمیم الرابـــع، یخــص عناصــر المحــور الثالـــث للــدانتیل 

  . ٢,٢٢٩أقل من قیمة ف الجدولیة ، وهي  ٣,١٣٢وقیمة ف المحسوبة،  ٠,١٩٢
  

ص من حیث الخوا لتقنیةمة القماش لمالء في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ٩٢جدول (
  )الشعاعي ھالدرابی(م الرابع ) للتصمی دانتیل( قماش الألقمشة المخرمة الطبیعیة والمیكانیكیة با
  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التركیب 
  النسجي

مناسبة 
التقنیة من 
حیث نوع 

  الخامة

مناسبة 
التقنیة من 
حیث وزن 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 
حیث سمك 

  ماشالق

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
  االنسدال

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
صالبة 
  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التجعد 

  والكرمشة

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
مقاومة 
  االنفجار

 0.50 0.43 0.38 0.45 0.38 0.38 0.31 0.31 منسب جداً 
 0.50 0.57 0.63 0.55 0.54 0.46 0.38 0.31 مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.15 0.15 0.23 د مامناسب إلى ح
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.08 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 غیر مناسب إطالقاً 

ــــائي حكمــــین علــــى أن مناســــبة التقنیــــة للتركیــــبم% مــــن ال٢٣اتفــــاق  ثبــــت إحصــــائیاً لقــــد        البن
 ، % مـن المحكمـین أنـه عنصـر غیـر مناسـب٨بینما أوضح  ، إلى حد ماعنصر مناسب  النسجي
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     . وأنــه عنصــر مناســب فقــط ، عنصــر مناســب جــداً اآلراء بــین  بــاقي وانقســم وغیــر مناســب إطالقــاً 
بینمــا اتفــق  ، عنصــر مناســب جــداً مناســبة التقنیــة لنــوع الخامــة  مــن المحكمــین أن، % ٣١ذكــر و 

وبقیة اآلراء انقسمت بـین انـه عنصـر مناسـب إلـى حـد ، قط أنه عنصر مناسب فعلى % منهم ٣٨
  . وأنه عنصر غیر مناسب ، ما

%مـــن المحكمـــین علـــى أن مناســـبة التقنیـــة لســــمك ٣٨تفـــاق ا حصـــائيكمـــا أثبـــت التحلیـــل اإل     
% مـــن المحكمـــین أنـــه ٥٤بینمـــا أوضـــح  ، عنصـــر مناســـب جـــداً قمـــاش للـــدانتیل للتصـــمیم الرابـــع ال

% مــن المحكمــین علــى أنــه ٤٥تفــق ناحیــة مناســبة التقنیــة لالنســدال ا ن. ومــ عنصــر مناســب فقــط
، بینمــا أكثــر مــن نصــف المحكمــین أوضــحوا أن هــذا العنصــر مناســب فقــط.  عنصــر مناســب جــداً 

 % مـــن المحكمـــین أنـــه عنصـــر مناســـب٣٨وفیمــا یخـــص مناســـبة التقنیـــة لصـــالبة القمـــاش أوضـــح 
 أیضـاً  عنصر مناسب. وقـد اثبـت التحلیـل اإلحصـائينه القائل بأ الرأي اتفق على الباقي، بینما جداً 

% مــن المحكمـــین ٤٣مـــن وجهــة نظـــر  عنصـــر مناســب جــداً اســبة التقنیــة للتجعـــد والكرمشــة أن من
، وبقیـة  عنصـر مناسـب جـداً سبة التقنیة لمقاومة االنفجـار تفق نصف المحكمین على أن منابینما ا

  . اآلراء أوضحت أنه عنصر مناسب فقط

  
  
  
  
  
  
  

  
  تحلیل التباین لبیان االختالف بین أسس تشكیل التقنیة على المانیكان ، ):٩٣ول (جد
  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیةومالء ، تنفیذ التقنیةو 
  ) يالشعاع ھالدرابی ( باألقمشة المخرمة ( قماش الدانتیل ) للتصمیم الرابعوذلك  

      التباین  وسطالمت  المجموع  العدد  العناصر
     0.386663 4.401786 493 112أسس تشكیل 
     0.358442 4.428571 248 56 تنفیذ التقنیة

مة القماش مالء
 للتقنیة

78 324 4.153846 0.729271     
  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
ستوى م  ف المحسوبة  متوسط المربعات  الحریة

  المعنویة
ف 

  الجدولیة
 3.032 0.028 3.622 1.770 2 3.541  بین المجموعات
    0.488 243 118.78  داخل المجموعات
     245 122.32  المجموع الكلي
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وذلـــك للتصـــمیم الرابــــع بغـــض النظـــر عــــن ، بــــین المحـــاور الثالثـــة للــــدانتیل  فلبیـــان االخـــتال     
ــــى حــــده فقــــد أ ــــه ) ٩٣جــــدول (الوضــــح عناصــــر كــــل محــــور عل ــــین آفــــروق توجــــد أن ــــة ب راء معنوی

، وقیمـــة ف  ٠,٠٢٨ویتضـــح ذلـــك مـــن قیمـــة المعنویـــة  حكمـــین فیمـــا یخـــص المحـــاور الثالثـــة ،الم
أن  قـد أثبـت التحلیـل اإلحصـائيو ، . ٣,٠٣٢مـن قیمـة ف الجدولیـة  وهى أكبـر ٣,٦٢٢المحسوبة 

وتنفیــــذ التقنیــــة یــــة علــــى المانیكــــان، أراء معظــــم المحكمــــین قــــد اتفقــــت علــــى أن أســــس تشــــكیل التقن
  . عناصر مناسبة هيمة القماش للتقنیة ومالء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
مـة الخـواص الطبیعیـة نیة وتنفیـذها علـى المانیكـان ومالءعالقة أسس تشكیل التق -١٢-١-٣

  . ) الشعاعي لجبیر في التصمیم الرابع ( الدرابیهوالمیكانیكیة لقماش ا
  

 باألقمشة المخرمة  ین ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان): تحلیل التبا٩٤جدول (
  ) الشعاعي الجبیر ) للتصمیم الرابع ( الدرابیھ( قماش 

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
ى  ة عل یج التقنی اه نس اتج

     1.258 3.785 53 14  القماش .

ھتحد ان الدرابی الشعاعي   ید مك
     0.593 4.142 58 14  على جسم المانیكان .

ھ م الدرابی عاعي   حج الش
ى  م عل م الجس بة لحج بالنس

 0.681 4.285 60 14  المانیكان . 
    

ھ ة    مناسبة تشكیل كمی الدرابی
م  ى جس بة عل عاعي بالنس      0.950 4.214 59 14الش
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  المانیكان.
الشعاعي  انتظام توزیع الدرابیھ
     0.835 4.2854 60 14  على جسم المانیكان.  

زان ھ ات ي  الدرابی عاعي  ف الش
     0.950 4.214 59 14  التشكیل على المانیكان . 

     0.401 4.357 61 14  تثبیت التقنیة .
     0.423 4.384 57 13  دقة التشكیل على المانیكان.

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
مجموع   مصدر التباین

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

توى مس
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.099 0.719 0.642 0.491 7 3.443  بین المجموعات
    0.764 103 78.79  داخل المجموعات
     110 82.23  المجموع الكلي

  المحور األول (أسس تشكیل التقنیة على المانیكان)
المانیكان اتجاه واحد ألسس تشكیل التقنیة على  في) تحلیل التباین ٩٤جدول (الیوضح      

ال توجد أنه یتضح  . من هذا الجدول ومن التحلیل اإلحصائي وذلك للتصمیم الرابع، للجبیر 
ویتضح ذلك من قیمة ، فروق معنویة بین أراء المحكمین فیما یخص عناصر المحور األول 

. ومن  ٢,٠٩٩أقل من ف الجدولیة  هي التي ، ٠,٦٤٢وقیمة ف المحسوبة ،  ٠,٧١٩المعنویة 
  . عناصر مناسبة فقط أن جمیع عناصر هذا المحور كانت لجدول یتضح أیضاً هذا ا

  
  

 عناصر أسس تشكیل التقنیة على المانیكان في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ٩٥جدول (
   الشعاعي الجبیر ) للتصمیم الرابع الدرابیھباألقمشة المخرمة ( قماش 

  على المانیكان أسس تشكیل التقنیة رــــــــاصـــــــــعن

 
اتجاه 
نسیج 
  التقنیة

تحدید 
مكان 
 الدرابیھ
  يالشعاع

حجم 
 الدرابیھ

  عاعيالش

مناسبة 
تشكیل 
 الدرابیھ
  يالشعاع

انتظام 
توزیع 
 الدرابیھ
  يالشعاع

اتزان 
 الدرابیھ
  يالشعاع

تثبیت 
  التقنیة

دقة 
التشكیل 

على 
  المانیكان

 0.46 0.43 0.50 0.50 0.50 0.50 0.36 0.29 منسب جداً 
 0.46 0.50 0.29 0.36 0.29 0.29 0.43 0.36 مناسب

 0.08 0.07 0.14 0.07 0.14 0.21 0.21 0.29 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 غیر مناسب إطالقاً 

 ، % من المحكمین أنه عنصر مناسب جداً ٢٩وضح فیما یخص اتجاه نسیج التقنیة فقد أ     
 سبة لتحدید مكان الدرابیه% من المحكمین أكدوا أنه عنصر مناسب فقط. وبالن٣٦بینما 
% من المحكمین قد ٣٦أن  للتصمیم الرابع أوضح التحلیل اإلحصائي للجبیر وذلك يالشعاع



 
٢٣٦

ت إلى أن هذا العنصر مناسب % من اآلراء اتجه٤٣بینما  ، اتفقوا على أنه عنصر مناسب جداً 
وبقیة اآلراء ذكرت بأنه عنصر مناسب إلى حد ما. وفیما یخص حجم الدرابیة الشعاعى ، فقط 

ا أكدت نفس النسبة من اآلراء أن بینم ، فقد اتفق نصف المحكمین على أنه عنصر مناسب جداً 
عناصر مناسبة  الشعاعي هي نتظام توزیع الدرابیه ، واتزان الدرابیهاو ، تشكیل الدرابیه الشعاعي 

  .جداً 
بینما  ، % من المحكمین أنه عنصر مناسب جداً ٤٣ومن ناحیة تثبیت التقنیة، أوضح 

على أنه مناسب  المحكمین اتفقوا تقریباً  وباقي، % المحكمین على أنه عنصر مناسب ٥٠اتفق 
ن دقة التشكیل % من المحكمین على أ٨إلى حد ما. وقد أثبت التحلیل االحصائى أیضا أتفاق 

أراء المحكمین بین أن هذا  باقي ، بینما انقسمإلى حد ما  اً مناسب اً على المانیكان كان عنصر 
  . ومناسب فقط العنصر مناسب جداً 

  
  
  
  
  
  
  

  
 باألقمشة المخرمة التقنیة على المانیكان لتنفیذ ): تحلیل التباین ٩٦جدول (

  ) شعاعيال ( الدرابیھ ( قماش الجبیر ) للتصمیم الرابع
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

     1.609 3.928 55 14  حیاكة التقنیة .
حیاكة الدرابیة الشعاعى على 

     0.554 4.357 61 14   البطانة

     0.527 4.285 60 14  إنھاء الحیاكة .
     0.642 4.214 59 14  الشكل العام .

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
مجموع   تباینمصدر ال

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.78 0.622 0.592 0.494 3 1.482  بین المجموعات
    0.833 52 43.35  داخل المجموعات
     55 44.83  المجموع الكلي



 
٢٣٧

  (تنفیذ التقنیة على المانیكان) الثانيالمحور 
عناصر تنفیذ  فيراء المحكمین اتجاه واحد آل في) نتائج تحلیل التباین ٩٦(جدول الیوضح      

اختالف بین أنه ال یوجد لجدول یتضح التقنیة على المانیكان للجبیر للتصمیم الرابع. من هذا ا
القیمة المعنویة   أن. حیث اتفقت اآلراء على  راء المحكمین حول عناصر المحور الثالثآ

مما یوضح اتفاق  ٢‚٧٨وهي أقل من ف الجدولیة  ٠‚٥٩٢حسوبة ، وقیمة ف الم ٠‚٦٢٢
  عناصر هذا المحور عناصر مناسبة.المحكمین على أن جمیع 

  
باألقمشة  التقنیة على المانیكان تنفیذ فيراء المحكمین ): النسبة المئویة آل٩٧جدول (

  ) الشعاعي الجبیر ) للتصمیم الرابع ( الدرابیھالمخرمة ( قماش 
  تنفیذ التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 الدرابیھحیاكة   حیاكة التقنیة 
  الشكل العام  إنھاء الحیاكة  يالشعاع

 0.43 0.43 0.50 0.43 منسب جداً 
 0.36 0.43 0.36 0.29 مناسب

 0.21 0.14 0.14 0.14 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.07 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.07 غیر مناسب إطالقاً 

راء المحكمین قد اتفقت على أن حیاكة % من آ٤٣أیضًا أن  حصائيأثبت التحلیل اإل     
 ، القائل بأنه عنصر مناسب فقط الرأي% من اآلراء أیدت ٢٩و  ، عنصر مناسب جداً ة التقنی
عنصر  وبقیة اآلراء انقسمت بین أنه، % من المحكمین ذكروا أنه مناسب إلى حد ما ١٤بینما 

  اتفاق نصف المحكمین على وأثبت التحلیل اإلحصائي.  وغیر مناسب إطالقاً ، غیر مناسب 
% من ٣٦، بینما أید  عنصر مناسب جداً الدرابیه الشعاعي للجبیر للتصمیم الرابع أن حیاكة 
أنه عنصر مناسب إلى حد ، وبقیة اآلراء ذكرت  القائل بأنه عنصر مناسب فقط الرأيالمحكمین 

% من المحكمین إلى أن إنهاء الحیاكة هو عنصر مناسب إلى حد ما ١٤راء واتجهت آ . ما
. وثبت  وأنه عنصر مناسب فقط ، بینما انقسمت بقیة اآلراء بین أنه عنصر مناسب جداً 

بینما أكد  ، % من المحكمین على أن الشكل العام هو عنصر مناسب جداً ٤٣تفاقا إحصائیاً 
بینما اآلراء ذكرت أنه عنصر مناسب إلى حد  عنصر مناسب فقط% من المحكمین على أنه ٣٦
  .ما 

  
واص الطبیعیة والمیكانیكیة مة القماش للتقنیة من حیث الخلمالء): تحلیل التباین ٩٨جدول (

  ) الشعاعي الجبیر ) للتصمیم الرابع  ( الدرابیھباألقمشة المخرمة ( قماش 
  

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر



 
٢٣٨

جي  ب النس ة للتركی بة التقنی مناس
     1.897 3.692 48 13  للقماش 

وع  ث ن ن حی ة م بة التقنی مناس
     1.897 3.692 48 13  الخامة 

ث  ن حی ة م بة التقنی مناس
     1.692 3.769 49 13  وزن  ال

مناسبة التقنیة من حیث سمك  
     1.076 4.076 53 13   القماش

     0.878 4.166 50 12  نسدال  القماش .المناسبة التقنیة  
مناسبة التقنیة لقوة الصالبة  

     0.571 4.2854 30 7  للقماش 

لتجعد لمناسبة التقنیة 
     0.571 4.285 30 7  والكرمشة 

مناسبة التقنیة لقوه االنفجار للقماش 
.  

13 48 3.692 1.897     
  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

ت درجا
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.229 0.761 0.701 0.643 7 4.501  بین المجموعات
    0.916 104 95.293  داخل المجموعات
     111 99.794  المجموع الكلي

  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة )حور الثالث (مالءالم
د فروق معنویة بین أراء المحكمین فیما توج أنه ال) ٩٨جدول (الب وضح التحلیل اإلحصائيأ     

مستوى المعنویة  یر ، وذلك للتصمیم الرابع، حیث كانیخص عناصر المحور الثالث للجب
وقد اتفقت جمیع ، . ٢,٢٢٩أقل من قیمة ف الجدولیة  ٠,٧٠١وقیمة ف المحسوبة ،  ٠,٧٦١
  عناصر مناسبة. هيناصر المحور الثالث أن جمیع ععلى اآلراء 

  
من حیث الخواص  لتقنیةمة القماش لمالء في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ٩٩جدول (

  )الشعاعي درابیھال(( قماش الجبیر ) للتصمیم الرابع   باألقمشة المخرمة الطبیعیة والمیكانیكیة 
  نیكانأسس تشكیل التقنیة على الما رــــــــاصـــــــــعن

 

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التركیب 
  النسجي

مناسبة 
التقنیة من 
حیث نوع 

  الخامة

مناسبة 
التقنیة من 
حیث وزن 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 
حیث سمك 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
  االنسدال

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
صالبة 
  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التجعد 

  والكرمشة

مناسبة 
لتقنیة من ا

حیث 
مقاومة 
  االنفجار

 0.55 0.43 0.43 0.42 0.46 0.38 0.38 0.38 منسب جداً 
 0.45 0.43 0.43 0.42 0.23 0.23 0.23 0.23 مناسب

 0.00 0.14 0.14 0.08 0.23 0.23 0.15 0.15 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.15 0.15 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 غیر مناسب إطالقاً 



 
٢٣٩

البنائي راء المحكمین فیما یخص مناسبة التقنیة للتركیب تعدد آ حصائيأثبت التحلیل اإل     
% من المحكمین على أن هذا العنصر ٣٨، حیث اتفق  وذلك للتصمیم الرابع، للجبیر  النسجي

% من ٨واتجه ، نصر مناسب فقط % من المحكمین على أنه ع٢٣بینما أوضح ،  مناسب جداً 
إلى اآلراء انقسمت بین أنه عنصر مناسب  وباقي،  اآلراء إلى أنه عنصر غیر مناسب إطالقاً 

عنصر ن مناسبة التقنیة لنوع الخامة % من المحكمین أ٣٨أوضح و . وغیر مناسبحد ما 
% ٨وضح % من المحكمین على أن هذا العنصر مناسب فقط،  بینما أ٢٣مناسب جدا، واتفق 

اآلراء بین أنه عنصر مناسب إلى  باقي یر مناسب إطالقًا ، وانقسممن المحكمین أنه عنصر غ
  .  غیر مناسب، و حد ما 
% المحكمین على أن مناسبة التقنیة لوزن القماش ٣٨تفاق حصائي اأثبت التحلیل اإلكما      

المحكمین أنه عنصر  % من٨،  بینما أوضح  للجبیر للتصمیم الرابع هو عنصر مناسب جداً 
اآلراء  باقي ، وانقسم كما اتفقت نفس النسبة على أنه عنصر غیر مناسب إطالقاً ، غیر مناسب 

بالتساوي بین انه عنصر مناسب، ومناسب إلى حد ما. ومن ناحیة مناسبة التقنیة لالنسدال أتفق 
أوضحوا أن  % من المحكمین ٨ب إلى حد ما، بینما % من المحكمین على أنه عنصر مناس٨

.  ومناسب فقط،  اآلراء بین أنه عنصر مناسب جداً  باقي ، وانقسمهذا العنصر غیر مناسب 
% من ١٤أوضح كالتالي راء المحكمین فیما یخص مناسبة التقنیة لصالبة القماش جاءت آ

بین انه عنصر  بالتساوياآلراء  باقيلى حد ما ، بینما انقسمت المحكمین أنه عنصر مناسب إ
% ١٤وفیما یخص مناسبة التقنیة للتجعد والكرمشة أوضح ومناسب فقط .  ب جداً مناس

بین انه  بالتساويالمحكمین  باقيراء ر مناسب إلى حد ما بینما انقسمت آالمحكمین أنه عنص
مناسبة التقنیة لمقاومة القماش لالنفجار قد  فيراء المحكمین . وأما آ ومناسب فقط ، مناسب جداً 

على  اآلراء اتفقت باقي، بینما  % من المحكمین على أنه عنصر مناسب جداً ٥٥أظهرت اتفاق 
  . عنصر مناسب فقطأنة 

  تحلیل التباین لبیان االختالف بین أسس تشكیل التقنیة على المانیكان ، ):١٠٠جدول (
  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیةومالء ، تنفیذ التقنیةو 

  )  الشعاعي لدرابیھا( قمشة المخرمة ( قماش الجبیر ) للتصمیم الرابع باألوذلك  
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

     0.747584 4.207207 467 111أسس تشكیل 
     0.81526 4.196429 235 56 تنفیذ التقنیة

     1.296037 3.948718 308 78مالئمة القماش 
  ــــل التــــــبایــنتحــــــلیـ

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى   ف المحسوبة  المربعات

  المعنویة
ف 

  الجدولیة
 3.033 0.160 1.844394 1.729 2 3.458  بین المجموعات
    0.937 242 226.86  داخل المجموعات
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     244 230.32  المجموع الكلي

ض النظر عن عناصر المحاور الثالثة للجبیر وذلك للتصمیم األول بغ بین فاالختال لبیان     
راء المحكمین فیما یخص المحاور الثالثة ) اتفاق آ١٠٠جدول (الفقد أوضح  كل محور على حدة

 ٠,١٦٠المعنویة            ویتضح ذلك من قیمة مستوى، فروق معنویة بینهم ال توجد على أنه 
وقد اثبت التحلیل  ٣,٠٣٣من قیمة ف الجدولیة  أقل هي لتيا ١,٨٤٤وقیمة ف المحسوبة ، 

تنفیذ التقنیة ،     و راء معظم المحكمین قد اتفقت على أن أسس تشكیل التقنیة االحصائى أن آ
  عناصر مناسبة. ، ومالءمة القماش للتقنیة هيعلى المانیكان 

  
 والجبیر تحلیل التباین لبیان االختالف بین التل والدانتیل  ):١٠١جدول (

  )الشعاعي  لرابع ( الدرابیھللتصمیم ا  

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  
    0.544632 4.48374 1103 246  التل

    4.3292680.499303 1065 246 الدانتیل
    4.1224490.943961 1010 245 الجبیر     

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  تالمربعا

درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى   ف المحسوبة  المربعات

  ف الجدولیة  المعنویة

 3.007 12.179530.006 8.065 2 16.131  بین المجموعات
    0.662 486.090734  داخل المجموعات
     736 502.22  المجموع الكلى

غض النظر عن العناصر وذلك للتصمیم الرابع ب، والجبیر والدانتیل لبیان االختالف بین التل      
فروق توجد أنه ) ١٠١جدول (الفقد أوضح التحلیل االحصائى ب الفردیة لكل تصمیم على حدة

والدانتیل بغض النظر عن عناصر ، والجبیر ، راء المحكمین فیما یخص التل معنویة بین آ
وبة وقیمة ف المحس،  ٠,٠٠٦، ویتضح ذلك من قیمة مستوى المعنویة  تصمیم كل واحد منهما

وقد أوضح  ،٣,٠٠٧ تساوى  التيأكبر من قیمة ف الجدولیة  هي التي،  ١٢,١٧٩تساوى  التي
والجبیر للتصمیم الرابع كانا مناسبین ، بینما الدانتیل  جداً  اً أن التل كان مناسب التحلیل اإلحصائي

  وذلك من وجهة نظر المحكمین األربعة عشر.، فقط 
  
مـة الخـواص الطبیعیـة وتنفیـذها علـى المانیكـان ومالء نیـةعالقة أسس تشكیل التق -١٣-١-٣

  المستقیم . التل في التصمیم الخامس الدرابیه والمیكانیكیة لقماش
 

  المستقیم) التصمیم الخامس ( الدرابیه



 
٢٤١

راء المحكمین حول ثالثة محاور مختلفة تخص التصمیم الخامس تم استطالع واستبیان آ     
یتكون من سبعة عناصر  الذي)  یل التقنیة على المانیكانأسس تشك : المحور األول ( وهى

المستقیم على  وتحدید مكان الدرابیه،  : اتجاه نسیج التقنیة على القماشالتواليمختلفة وهى على 
 ومناسبة تشكیل كمیة الدرابیه،  المستقیم بالنسبة لحجم المانیكان وحجم الدرابیه،  جسم المانیكان

دقة و   ،تثبیت التقنیةو ،  المستقیم واتزان الدرابیه،  المستقیم یع الدرابیهوانتظام توز ،  المستقیم
) ویتكون من أربعة  ( تنفیذ التقنیة على المانیكان الثاني. المحور  التشكیل على المانیكان

نهاء الحیاكةو ،  عناصر مختلفة وهى حیاكة الدرابیة المستقیم على البطانة ٕ ،  ، الشكل العام ا
مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة مالء یة . ویتكون المحور الثالث (قنحیاكة التو 

  . التصمیمات السابقة في) من العناصر السابقة  كانیكیةوالمی
  
  
  
  
  
  
  

  
 قنیة على المانیكان باألقمشة المخرمة ): تحلیل التباین ألسس تشكیل الت١٠٢جدول (

  ) لمستقیما ش التل ) للتصمیم الخامس ( الدرابیھ( قما
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

  اتجاه نسیج التقنیة على القماش
14 66 4.714 0.373     

تقیم   ة المس ان الدرابی د مك تحدی
     0.181 4.785 67 14 على جسم المانیكان .

حجم الدرابیة المستقیم  بالنسبة 
     0.21 4.714 66 14 لحجم الجسم على المانیكان . 

ة مناس ة   الدرابی كیل كمی بة تش
م  ى جس بة عل تقیم بالنس المس

 0.131 4.857 68 14 المانیكان.
    

تقیم  ة المس انتظام توزیع الدرابی
     0.131 4.857 68 14 على جسم المانیكان.  

ي  تقیم  ف ة المس زان الدرابی ات
     0.181 4.785 67 14 التشكیل على المانیكان . 

     0.131 4.857 68 14 تثبیت التقنیة .



 
٢٤٢

     0.131 4.857 68 14 دقة التشكیل على المانیكان.
  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى ف المحسوبة  المربعات

  ف الجدولیة  المعنویة

 2.098 0.951 0.302 0.056 7 0.392  بین المجموعات
    0.185 104 19.28  داخل المجموعات
     111 19.67  المجموع الكلي

  المحور األول: أسس تشكیل التقنیة على المانیكان
راء بین آ ةمعنویق و فر ال توجد أنه ) ١٠٢جدول (الب حصائيأوضح التحلیل اإل

وذلك للتصمیم الخامس، حیث كان ، المحكمین بالنسبة ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان للتل 
وهى  ٠,٣٠٢، وكانت قیمة ف المحسوبة  ٠,٠٥وهى قیمة أكبر من ،  ٠,٩٥١ مستوى المعنویة

راء المحكمین األربعة عشر على أن أسس مما یعنى اتفاق آ ، ٢,٠٩٨أقل من قیمة ف الجدولیة 
. وقد  تشكیل التقنیة على المانیكان للتل للتصمیم الخامس كانت عناصر مناسبة بدرجة كبیرة

عناصر  هيفاق المحكمین على أن كل عناصر المحور األول تا حصائيأثبت التحلیل اإل
  . مناسبة جداً 
  
  

  
 عناصر أسس تشكیل التقنیة على المانیكان فيراء المحكمین ة المئویة آل): النسب١٠٣جدول (

  ) المستقیم ( الدرابیھباألقمشة المخرمة ( قماش التل ) للتصمیم الخامس 
  نیة على المانیكانأسس تشكیل التق رــــــــاصـــــــــعن

 
اتجاه 
نسیج 
  التقنیة

تحدید 
مكان 

الدرابیة 
  المستقیم

حجم 
الدرابیة 
  المستقیم

مناسبة 
تشكیل 
الدرابیة 
  المستقیم

انتظام 
توزیع 

الدرابیة 
  المستقیم

اتزان 
الدرابیة 
  المستقیم

تثبیت 
  التقنیة

دقة 
التشكیل 

على 
  المانیكان

 0.79 0.86 0.79 0.86 0.86 0.71 0.79 0.79 منسب جداً 
 0.14 0.14 0.21 0.14 0.14 0.29 0.21 0.14 مناسب

 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

تجاه نسیج التقنیة % من المحكمین على أن ا٧٩تفاق ا اً أیض حصائيأوضح التحلیل اإل     
% من المحكمین إلى أنه عنصر ١٤بینما اتجهت أراء  ، عنصر مناسب جداً على القماش 

اتجهت إلى أنه عنصر مناسب إلى حد ما. وفیما یخص تحدید مكان ، وبقیة اآلراء  مناسب
% من ٧٩أن  حصائيتحلیل اإلأوضح ال، للتصمیم الخامس  الدرابیة المستقیم للتل وذلك



 
٢٤٣

% من اآلراء ذكرت أنه ٢١ بنسبة بینما ، المحكمین قد اتفقوا على أنه عنصر مناسب جداً 
ر المستقیم هو عنص من المحكمین على أن حجم الدرابیه %٧١. وقد اتفق  عنصر مناسب

اسبة ا یخص من. وفیم راء المحكمین إلى أنه عنصر مناسب% من آ٢٩مناسب جدا، بینما اتجه 
% من المحكمین على أنه عنصر ٨٦اتفاق  المستقیم فقد أتضح إحصائیاً  تشكیل كمیة الدرابیه

وتطابقت آراء المحكمین في .  % من المحكمین أنه مناسب١٤بینما أوضح ،  مناسب جداً 
 . مناسبة تشكیل الدرابیة المستقیم فيرائهم ، وتثبیت التقنیة مع آالمستقیم  انتظام توزیع الدرابیه

عنصر بان اتزان الدرابیة المستقیم  اتجهت إلى القول% من أراء المحكمین ٧٩وأتضح أن 
% من ٧٩اتفق و .  فقطمناسب % من المحكمین أنه عنصر ٢١، فیما ذكر مناسب جداً 

% من اآلراء ١٤بینما  ، عنصر مناسب جداً أن دقة التشكیل على المانیكان المحكمین على 
أنه عنصر مناسب ، بینما بقیة اآلراء ذكرت بأنه عنصر مناسب إلى القائل ب الرأياتجهت إلى 

  حد ما.
راء المحكمین وعدم اختالفهم حول عناصر أسس تشكیل التقنیة آ تفاقیتضح امما سبق      

عناصر  هين عناصره المختلفة للتل فیما یخص التصمیم الخامس وأ وذلك، على المانیكان 
  . مناسبة وبدرجة كبیرة

  
  

  
  

 قنیة على المانیكان باألقمشة المخرمة التلتنفیذ ): تحلیل التباین ١٠٤( جدول
  المستقیم ھش التل ) للتصمیم الخامس الدرابی( قما

  
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

     0.373 4.714 66 14  حیاكة التقنیة .
الدرابیة المستقیم على حیاكة 

     0.181 4.785 67 14   البطانة

     0.131 4.8573 68 14  اء الحیاكة إنھ
     0.071 4.9281 69 14  الشكل العام

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.782 0.6009 0.628 0.1190 3 0.357  بین المجموعات
    0.189 52 9.857  عاتداخل المجمو

     55 10.214  المجموع الكلي

  (تنفیذ التقنیة على المانیكان) الثانيالمحور 
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فروق معنویة بین أراء ال توجد أنه ) ١٠٤جدول (الالموضح ب حصائيالتحلیل اإل أثبت     
حیث ، (تنفیذ التقنیة على المانیكان)  الثانيالمحكمین فیما یخص العناصر المختلفة للمحور 

، ٠,٦٢٨كانت قیمة ف المحسوبة  ، و ٠,٠٥وهى أكبر من ،  ٠,٦٠٠٩كانت قیمة المعنویة 
ن حیاكة التقنیة ، أ ، وقد أوضح التحلیل اإلحصائي.  ٢,٧٨٢أقل من قیمة ف الجدولیة وهي 

نهاء الحیاكة و الشكل العام المستقیم وحیاكة الدرابیه ٕ   .عناصر مناسبة جداً  ، وا
   

باألقمشة  التقنیة على المانیكان تنفیذ فينسبة المئویة ألراء المحكمین ): ال١٠٥جدول (
  ) المستقیم ھالدرابی ( ش التل ) للتصمیم الخامس( قماالمخرمة 

  
  تنفیذ التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 ابیھالدرحیاكة   حیاكة التقنیة 
  الشكل العام  إنھاء الحیاكة  المستقیم

 0.93 0.86 0.79 0.79 سب جداً امن
 0.07 0.14 0.21 0.14 مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.07 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

 بینما ، جداً  براء المحكمین أنه عنصر مناس% من آ٧٩لحیاكة التقنیة فقد اتفق بالنسبة      
% من اآلراء أوضحت أن هذا العنصر ٧، و وجدت أنه عنصر مناسب فقط% من اآلراء ١٤

عنصر  المستقیم ء المحكمین على أن حیاكة الدرابیهرا% من آ٧٩. اتفق  مناسب إلى حد ما
وبالنسبة  ، هذا العنصر هو عنصر مناسبإلى أن  % من اآلراء قد اتجه٢١بینما  ، مناسب جداً 

 باقيبینما  ، من المحكمین أنه عنصر مناسب جداً % ٨٦لعنصر إنهاء الحیاكة فقد ذكر 
المحكمین اتجهوا إلى القول بأنه عنصر مناسب إلى حد ما. وبالنسبة للشكل العام فقد أوضح 

مین على أنه المحك باقيبینما اتفق  ، عنصر مناسب جداً % من المحكمین أن الشكل العام ٩٣
    . عنصر مناسب 

  
مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة ءلمال): تحلیل التباین ١٠٦جدول (

  ) المستقیم ھالدرابی(ش التل ) للتصمیم الخامس ( قماباألقمشة المخرمة 
  

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
مناسبة التقنیة للتركیب النسجي  

     0.589 4.615 60 13   للقماش 

ع مناسبة التقنیة من حیث نو
     0.358 4.769 62 13  الخامة 

     0.141 4.846 63 13وزن  المناسبة التقنیة من حیث 
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مناسبة التقنیة من حیث سمك  
   القماش

13 61 4.692 0.230     
     0.163 4.818 53 11  نسدال  القماش .المناسبة التقنیة  

مناسبة التقنیة لقوة الصالبة  
     0.125 4.875 39 8  للقماش 

لتجعد لالتقنیة  مناسبة
     0.166 4.833 29 6  والكرمشة 

     0.589 4.615 60 13  مناسبة التقنیة لقوه االنفجار للقماش .
  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.231 0.898 0.472 0.087 7 0.6013  بین المجموعات
    0.184 104 19.190  داخل المجموعات
     111 19.792  المجموع الكلي

  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة )المحور الثالث (مالء
 ،عناصر المحور الثالث فيراء المحكمین ) نتائج تحلیل التباین آل١٠٦جدول (الیوضح 

فروق ال توجد أنه یتضح  . من هذا الجدول ومن التحلیل اإلحصائي صمیم الخامسوذلك للتل للت
راء المحكمین فیما یخص العناصر الثمانیة للمحور الثالث ، حیث كانت قیمة معنویة بین آ

وهى أقل من ،  ٠,٤٧٢وكانت قیمة ف المحسوبة ،  ٠,٠٥وهى أكبر من  ،٠,٨٩٨المعنویة 
تفاق المحكمین على رأى واحد وهو أن عناصر المحور ضح امما یو  ٢,٢٣١قیمة ف الجدولیة 

  . الثالث كانت مناسبة
من حیث الخواص  لتقنیةمة القماش لمالء فيراء المحكمین ): النسبة المئویة آل١٠٧جدول (

  )المستقیم ھالدرابی(ش التل ) للتصمیم الخامس ( قماباألقمشة المخرمة الطبیعیة والمیكانیكیة 
  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التركیب 
  النسجي

مناسبة 
التقنیة من 
حیث نوع 

  الخامة

مناسبة 
التقنیة من 
حیث وزن 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 
حیث سمك 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
  االنسدال

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
صالبة 
  القماش

مناسبة 
یة من التقن

حیث 
التجعد 

  والكرمشة

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
مقاومة 
  االنفجار

 0.88 0.83 0.88 0.82 0.69 0.85 0.84 0.77 منسب جداً 
 0.12 0.17 0.12 0.18 0.31 0.15 0.08 0.08 مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.15 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

عناصر مناسبة  اصر المحور الثالث بال استثناء هيأن كل عن أثبت التحلیل اإلحصائي     
% من المحكمین على أنه ٧٧تفق ا النسجيالبنائي . وفیما یخص مناسبة التقنیة للتركیب  جداً 

بینما بقیة اآلراء ، % من المحكمین أنه عنصر مناسب فقط ٨أوضح و  ، عنصر مناسب جداً 
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اتفاق  وأوضح التحلیل اإلحصائيالقائل بأنه عنصر مناسب إلى حد ما.  الرأياتجهت إلى 
، بینما انقسمت بقیة  % من المحكمین أن مناسبة التقنیة لنوع الخامة هو عنصر مناسب جداً ٨٤

أوضح التحلیل و .  عنصر مناسب فقطوأنه ، د ما اآلراء بین أنه عنصر مناسب إلى ح
% من المحكمین على أن مناسبة التقنیة لوزن القماش هو عنصر مناسب  ٨٥اتفاق  حصائياإل

% من المحكمین على أن ٦٩تفق . كما افقط  بینما بقیة اآلراء ذكرت بأنه عنصر مناسبجدًا 
اآلراء أیدت القول بأنه عنصر  مناسبة التقنیة لسمك القماش هو عنصر مناسب جدا، وبقیة

% من ٨٨مناسب فقط.  وفیما یخص مناسبة التقنیة لصالبة القماش ومقاومة االنفجار أوضح 
 سبان ،أنهما مناعلى % من المحكمین ١٢تفق ، بینما ا المحكمین أنهما عنصران مناسبان جداً 

عنصر تجعد والكرمشة اسبة التقنیة للالقائل بأن من الرأيراء المحكمین % من آ٨٣وقد أید 
  . فقط بأنه عنصر مناساسب جدًا ، بینما بقیة اآلراء ذكرت من

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحلیل التباین لبیان االختالف بین أسس تشكیل التقنیة على المانیكان ، ):١٠٨جدول (
  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیةومالء ، تنفیذ التقنیةو 

  )المستقیم ھالدرابی(ش التل ) للتصمیم الخامس ( قماة المخرمة باألقمشوذلك  
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
     0.177٣ 4.8035 538 112 أسس
تنفیذ 
 التقنیة

56 270 4.8214 0.1857     
مة مالء

القماش 
77 367 4.7662 0.2604     

  ــــبایــنتحــــــلیـــــل التــ
مصدر 
  التباین

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى   ف المحسوبة  المربعات

  ف الجدولیة  المعنویة

بین 
 3.03312 0.76363 0.26997 0.05543 2 0.11085  المجموعات

داخل 
    0.20531 242 49.685  المجموعات

المجموع 
     244 49.79592  الكلى
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وذلك للتصمیم الخامس بغض النظر عن  ، المحاور الثالثة للتل لبیان االختالف بین     
اتجاه واحد  في) نتائج تحلیل التباین ١٠٨جدول (الفقد أوضح ، العناصر المختلفة لكل محور 

مة ومالء،  تنفیذ التقنیةو ،  المحاور الثالثة ( تشكیل التقنیة على المانیكان فيراء المحكمین آل
ال أنه یتضح  لر عن عناصر كل محور على حده. من هذا الجدو القماش للتقنیة) بغض النظ

راء المحكمین فیما یخص المحاور الثالثة حیث كانت قیمة المعنویة فروق معنویة بین آ توجد
قل من قیمة ف وهى أ ،  ٠,٢٦٩وكانت قیمة ف المحسوبة ،  ٠,٠٥وهى أكبر من ،  ٠,٧٦٣

 عناصر مناسبة جداً  هيثالثة المحاور الن أ ، وقد اثبت التحلیل اإلحصائي ٣,٠٣الجدولیة 
  .ض النظر عن عناصر كل محور على حدة بغ
  
  
  
  
  
  
  
  
مـة الخـواص الطبیعیـة نیة وتنفیـذها علـى المانیكـان ومالءعالقة أسس تشكیل التق -١٤-١-٣

 المستقیم . انتیل في التصمیم الخامس الدرابیهوالمیكانیكیة لقماش الد
  

 باألقمشة المخرمة  ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان): تحلیل التباین ١٠٩جدول (
  ) المستقیم ھالدرابی() للتصمیم الخامس  دانتیل( قماش ال

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
     0.725 4.428 62 14 اتجاه نسیج التقنیة على القماش 

ا د مك ھتحدی تقیم   ن الدرابی المس
     0.247 4.642 65 14 على جسم المانیكان .

بة  حجم الدرابیھ المستقیم  بالنس
     0.263 4.571 64 14 لحجم الجسم على المانیكان . 

ھ ة   الدرابی كیل كمی بة تش  مناس
م  ى جس بة عل تقیم بالنس المس

 0.417 4.571 64 14 المانیكان.
    

ھ تقیم  انتظام توزیع الدرابی المس
     0.423 4.5 63 14 على جسم المانیكان.  

زان  ھ ات ي الدرابی تقیم  ف      0.554 4.357 61 14المس
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 التشكیل على المانیكان . 
     0.730 4.5 63 14 تثبیت التقنیة .

     0.417 4.571 64 14 دقة التشكیل على المانیكان.
  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

ى مستو
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.098 0.971 0.248 0.117 7 0.821  بین المجموعات
    0.472 104 49.14  داخل المجموعات

     111 49.96  لمجموع الكليا

  المحور األول (أسس تشكیل التقنیة على المانیكان)
كان اتجاه واحد ألسس تشكیل التقنیة على المانی في) یوضح تحلیل التباین ١٠٩جدول (ال

ال توجد فرق أنه یتضح  . من هذا الجدول ومن التحلیل اإلحصائي سللدانتیل للتصمیم الخام
، ویتضح ذلك من مستوى المعنویة  راء المحكمین بالنسبة لعناصر المحور األولبین آ معنویة

وهى أقل من قیمة  ،٠,٢٤٨، وكانت قیمة ف المحسوبة  ٠,٠٥وهى قیمة أكبر من  ، ٠,٩٧١
راء المحكمین األربعة عشر على أن أسس تشكیل ، مما یعنى اتفاق آ ٢,٠٩٨  ف الجدولیة

التقنیة على المانیكان للدانتیل للتصمیم الخامس كانت عناصر مناسبة إلى حد كبیر. وقد ثبت 
اتجاه نسیج التقنیة على القماش كانت و ،  إحصائیا أن اتزان الدرابیة المستقیم على جسم المانیكان

  . عناصر مناسبة جداً  هي، بینما بقیة عناصر المحور األول  عناصر مناسبة
  

 عناصر أسس تشكیل التقنیة على المانیكان فيراء المحكمین ): النسبة المئویة آل١١٠جدول (
  ) المستقیمھ الدرابی ( ) للتصمیم الخامس دانتیل( قماش الباألقمشة المخرمة 

  المانیكان أسس تشكیل التقنیة على رــــــــاصـــــــــعن

 
اتجاه 
نسیج 
  التقنیة

تحدید 
مكان 

الدرابیة 
  المستقیم

حجم 
الدرابیة 
  المستقیم

مناسبة 
تشكیل 
الدرابیة 
  المستقیم

انتظام 
توزیع 

الدرابیة 
  المستقیم

اتزان 
الدرابیة 
  المستقیم

تثبیت 
  التقنیة

دقة 
التشكیل 

على 
  المانیكان

 0.64 0.64 0.50 0.57 0.64 0.57 0.64 0.64 منسب جداً 
 0.29 0.29 0.36 0.36 0.29 0.43 0.36 0.14 مناسب

 0.07 0.00 0.14 0.07 0.07 0.00 0.00 0.21 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

تجاه نسیج التقنیة على من المحكمین على أن ا% ٦٤أتفاق  أثبت التحلیل اإلحصائي     
عنصر مناسب  % من المحكمین إلى أنه ١٤راء ، بینما اتجهت آ عنصر مناسب جداً القماش 

. وفیما یخص تحدید مكان  القائل بأنه عنصر مناسب إلى حد ما الرأيأیدت فقط وبقیة اآلراء 
% من ٦٤أن  ح التحلیل اإلحصائي، أوضالمستقیم للدانتیل وذلك للتصمیم الخامس  الدرابیه
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أن هذا العنصر % من اآلراء ذكرت ٣٦، و  المحكمین قد اتفقوا على أنه عنصر مناسب جداً 
% من المحكمین على أن حجم ٥٧. كما أثبت التحلیل االحصائى اتفاق  مناسب إلى حد ما

.  نصر مناسب فقطأنه ع% من اآلراء ذكرت ٤٣، و  جداً  اً مناسب اً الدرابیة المستقیم كان عنصر 
أنه عنصر  % من اآلراء على٦٤اتفاق  تضح إحصائیاً وفیما یخص تشكیل الدرابیه المستقیم فقد ا

أنه ب فقط، بینما بقیة اآلراء أوضحت % من اآلراء اتفقت على أنه مناس٢٩و  ، مناسب جداً 
على  % من المحكمین٥٧اتفاق  أیضاً  وأوضح التحلیل اإلحصائي . عنصر مناسب إلى حد ما

، كما أوضح نصف المحكمین أن اتزان  عنصر مناسب جداً تظام توزیع الدرابیة المستقیم أن ان
% من  ٦٤، بینما صرح رابیة المستقیم هو عنصر مناسب فقط ومناسب إلى حد ما الد

عنصران كان للدانتیل للتصمیم الخامس المحكمین أن تثبیت التقنیة ودقة التشكیل على المانی
  . مناسبان جداً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 باألقمشة المخرمة  التقنیة على المانیكانلتنفیذ ): تحلیل التباین ١١١جدول (
  ) المستقیم ھالدرابی(دانتیل ) للتصمیم الخامس ( قماش ال

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
     0.901 3.857 54 14  حیاكة التقنیة .

المستقیم على  الدرابیھحیاكة 
     0.489 4.214 59 14   البطانة

     0.725 4.428 62 14  إنھاء الحیاكة .
     0.373 4.714 66 14  الشكل العام .

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.782 0.041 2.936 1.827 3 5.482  بین المجموعات
    0.622 52 32.35  داخل المجموعات
     55 37.83  المجموع الكلي

  (تنفیذ التقنیة على المانیكان) الثانيالمحور 
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عناصر  فيراء المحكمین اتجاه واحد آل في) نتائج تحلیل التباین ١١١جدول (الیوضح 
ال یوجد أنه الجدول یتضح من هذا و  . تنفیذ التقنیة على المانیكان للدانتیل للتصمیم الخامس

، ویتضح ذلك من قیمة  بین أراء المحكمین حول عناصر المحور الثالث معنوياختالف 
أكبر من ف الجدولیة  ، وهي ٢,٩٣٦وقیمة ف المحسوبة  ٠,٠٥أكبر من  ٠,٠٤١المعنویة 
تفاق المحكمین على عناصر المحور الثالث للدانتیل للتصمیم الخامس. ، مما یعني ا ٢,٧٨٢

، بینما بقیة عناصر المحور  ویتضح من هذا الجدول أن الشكل العام هو عنصر مناسب جداً 
  . كانت مناسبة إلى حد ما الثاني

  
باألقمشة  التقنیة على المانیكان تنفیذ فيراء المحكمین ): النسبة المئویة آل١١٢جدول (

  ) المستقیم ھالدرابی(دانتیل ) للتصمیم الخامس ( قماش الالمخرمة 
  تنفیذ التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 الدرابیھحیاكة   حیاكة التقنیة 
  الشكل العام  إنھاء الحیاكة  المستقیم

 0.79 0.64 0.36 0.21 منسب جداً 
 0.14 0.14 0.50 0.57 مناسب

 0.07 0.21 0.14 0.08 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.14 غیر مناسب
 0.00 0.00 0.00 0.00 القاً غیر مناسب إط

% من أراء المحكمین قد اتفقت على أن حیاكة ٢١أن  أیضاً  أثبت التحلیل اإلحصائي     
عنصر  من المحكمین على أن هذا العنصر% ٥٧تفق ، بینما ا عنصر مناسب جداً  التقنیة

كرت ، وبقیة اآلراء ذ % من اآلراء أوضحت أنه عنصر مناسب إلى حد ما٨، و  مناسب فقط
، أوضح التحلیل اإلحصائي أن  . وفیما یخص حیاكة الدرابیة المستقیم أنه عنصر غیر مناسب

% من المحكمین ٥٠راء ، بینما اتفقت آ راء المحكمین ترى أنه عنصر مناسب جداً % من آ٣٦
 . وقد أثبت على أنه عنصر مناسب فقط وبقیة اآلراء ذكرت أنه عنصر مناسب إلى حد ما

 عنصر مناسب جداً محكمین أن عنصر إنهاء الحیاكة راء ال% من آ٦٤ائى اتفاق التحلیل االحص
راء اتفقت على أنه عنصر قط ، وبقیة اآل% من المحكمین أنه عنصر مناسب ف١٤، بینما ذكر 

% من المحكمین على أن هذا ٧٩. وفیما یخص الشكل العام حیث اتفق  مناسب إلى حد ما
ومناسب إلى حد  عنصر مناسب فقط اء اتجهت إلى القول بأنه، وبقیة اآلر  العنصر مناسب جداً 

  .ما 
  

الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة مة القماش للتقنیة من حیث لمالء): تحلیل التباین ١١٣جدول (
  )المستقیم ھالدرابی(دانتیل ) للتصمیم الخامس ( قماش الباألقمشة المخرمة 

المجمو  العدد  العناصر
  ع

      التباین  المتوسط
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     1.141 3.846 50 13  ناسبة التقنیة للتركیب النسجي  للقماشم
     1.076 3.923 51 13  مناسبة التقنیة من حیث نوع الخامة

     1.24 4.076 53 13  مناسبة التقنیة من حیث الوزن
     0.858 4.230 55 13  مناسبة التقنیة من حیث سمك  القماش

     0.272 4.454 49 11  مناسبة التقنیة  النسدال  القماش .
     0.285 4.5 36 8  مناسبة التقنیة لقوة الصالبة  للقماش

     0.3 4.5 27 6  مناسبة التقنیة للتجعد والكرمشة
     1.141 3.846 50 13  مناسبة التقنیة لقوه االنفجار للقماش .

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  لمربعاتا

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  ف الجدولیة  المعنویة

 2.231 0.465 2.800 0.675 7 4.731  بین المجموعات
    0.241 104 58.07  داخل المجموعات
     111 62.805  المجموع الكلي

  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة )المحور الثالث (مالء
راء فروق معنویة بین آال توجد أنه ) ١١٣جدول (الب أوضح التحلیل االحصائى

 ، وذلك للتصمیم الخامس، حیث كانالمحكمین فیما یخص عناصر المحور الثالث للدانتیل 
           أقل من قیمة ف الجدولیة ، وهي  ٢,٨٠٠ وقیمة ف المحسوبة،  ٠,٤٦٥مستوى المعنویة 

٢,٢٣١ .  
  

من حیث الخواص  لتقنیةمة القماش لمالء فيكمین ): النسبة المئویة ألراء المح١١٤جدول (
  المستقیم ھدانتیل ) للتصمیم الخامس الدرابی( قماش الباألقمشة المخرمة الطبیعیة والمیكانیكیة 

  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التركیب 
  النسجي

مناسبة 
التقنیة من 
حیث نوع 

  خامةال

مناسبة 
التقنیة من 
حیث وزن 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 
حیث سمك 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
  االنسدال

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
صالبة 
  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التجعد 

  والكرمشة

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
مقاومة 
  االنفجار

 0.23 0.50 0.50 0.45 0.46 0.38 0.23 0.23 منسب جدا
 0.54 0.50 0.50 0.55 0.38 0.46 0.62 0.54 مناسب

 0.15 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.15 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب

 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 غیر مناسب إطالقا

 النسجي البنائي كمین على أن مناسبة التقنیة للتركیبحم% من ال٢٣اتفاق  ثبت إحصائیاً      
% ١٥وذكر  ، % من المحكمین أنه عنصر مناسب فقط٥٤بینما أوضح ،  عنصر مناسب جداً 

% من المحكمین أن مناسبة التقنیة ٢٣ذكر و .  من المحكمین أنه عنصر مناسب إلى حد ما
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ه عنصر مناسب فقط وبقیة اآلراء % منهم أن٦٢بینما اتفق  لنوع الخامة هو عنصر مناسب جداً 
  . وأنه عنصر غیر مناسب إطالقاً ، انقسمت بین انه عنصر مناسب إلى حد ما 

%من المحكمین على أن مناسبة التقنیة لسمك ٤٦تفاق ا حصائيكما أثبت التحلیل اإل     
% من المحكمین ٣٨بینما أوضح  ، القماش للدانتیل للتصمیم الخامس هو عنصر مناسب جداً 

وأنه  ،بین أنه عنصر مناسب إلى حد ما بالتساويوانقسمت بقیة اآلراء ، أنه عنصر مناسب فقط 
 على % من المحكمین٣٨. ومن ناحیة مناسبة التقنیة لوزن القماش اتفق  عنصر غیر مناسب

وانقسمت بقیة  مناسب% من المحكمین أنه عنصر ٤٦، بینما ذكر  أنه عنصر مناسب جدا
. وفیما یخص مناسبة التقنیة إطالقًا  وغیر مناسب، صر مناسب إلى حد ما نه عناآلراء بین أ

، بینما أكثر من نصف  % من المحكمین على أنه عنصر مناسب جداً ٤٥النسدال القماش أتفق 
ة التقنیة لصالبة القماش المحكمین أوضحوا أن هذا العنصر مناسب فقط. وبالنسبة لمناسب

ومناسب فقط. وقد اثبت التحلیل بین أنه عنصر مناسب جدا  بالتساويراء المحكمین انقسمت آ
 مع آرائهم في ماً امناسبة التقنیة للتجعد والكرمشة تطابقت تم فيراء المحكمین اإلحصائي أن آ

وبالنسبة لمناسبة التقنیة لمقاومة القماش لالنفجار فقد أتفق .  مناسبة التقنیة لصالبة القماش
بینما أكثر من نصف المحكمین أید الحكم  ، ر مناسب جداً % من المحكمین على أنه عنص٢٣

أنه عنصر مناسب  ىتر  التي% من اآلراء اتجه لوجهة النظر ١٥و ، بأنه عنصر مناسب فقط 
  . وبقیة اآلراء اتجهت إلى القول بأنه عنصر غیر مناسب إطالقًا  إلى حد ما

  
  

  ل التقنیة على المانیكان ،تحلیل التباین لبیان االختالف بین أسس تشكی ):١١٥جدول (
  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیةومالء ، تنفیذ التقنیةو 
  .الدرابیھ المستقیم  الخامسللتصمیم  ) دانتیللباألقمشة المخرمة ( قماش وذلك  

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
     0.450 4.518 506 112  أسس تشكیل التقنیة

     0.687 4.304 241 56 تنفیذ التقنیة
     0.826 4.169 321 77 مالئمة القماش للتقنیة

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  ف الجدولیة  المعنویة

 3.033 0.010 4.646 2.89٢ 2 5.783  بین المجموعات

150.60  داخل المجموعات
8 242 0.622    

156.31  يالمجموع الكل
1 244     
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ض النظر عن وذلك للتصمیم الخامس بغ، بین المحاور الثالثة للدانتیل  فلبیان االختال     
راء فروق معنویة بین آتوجد أنه ) ١١٥جدول (الفقد أوضح  عناصر كل محور على حدة ،
وقیمة ف ،  ٠,٠١٠الثالثة ویتضح ذلك من قیمة المعنویة  المحكمین فیما یخص المحاور

 حصائيوقد اثبت التحلیل اإل، . ٣,٠٣٣ولیة من قیمة ف الجد ، وهى أكبر ٤,٦٤٦المحسوبة 
عنصر مناسب تشكیل التقنیة على المانیكان  راء معظم المحكمین قد اتفقت على أن أسسأن آ
  . لتقنیة عناصر مناسبة فقطمة القماش لومالء، بینما تنفیذ التقنیة  جداً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
مـة الخـواص الطبیعیـة نیـة وتنفیـذها علـى المانیكـان ومالءعالقة أسس تشكیل التق -١٥-١-٣

 .المستقیم  لجبیر في التصمیم الخامس الدرابیهة لقماش اوالمیكانیكی
  

  باألقمشة المخرمة ): تحلیل التباین ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان١١٦جدول (
  المستقیم ھ) للتصمیم الخامس الدرابی جبیر( قماش ال

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
اتجاه نسیج التقنیة على 

     1.456 4.071 57 14 القماش .

المستقیم   تحدید مكان الدرابیھ
     0.879 4.428 62 14 على جسم المانیكان .

المستقیم   حجم الدرابیھ
م على بالنسبة لحجم الجس
 المانیكان .

14 62 4.428 0.571     

الدرابیة    مناسبة تشكیل كمیھ
المستقیم بالنسبة على جسم 

 المانیكان.
14 64 4.571 0.571     

المستقیم  انتظام توزیع الدرابیھ
     0.417 4.571 64 14 على جسم المانیكان.
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المستقیم  في  اتزان الدرابیھ
     1.362 4.142 58 14 التشكیل على المانیكان .

     0.417 4.571 64 14 تثبیت التقنیة .
     0.576 4.5 63 14 دقة التشكیل على المانیكان.

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
مجموع   مصدر التباین

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.098 0.673 0.698 0.545 7 3.821  بین المجموعات
    0.781 104 81.28  داخل المجموعات
     111 85.107  المجموع الكلي

  سس تشكیل التقنیة على المانیكان)المحور األول (أ
 اتجاه واحد ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان في) تحلیل التباین ١١٦جدول (الیوضح      

ال توجد أنه یتضح  من التحلیل اإلحصائيالجدول و وذلك للتصمیم الخامس. من هذا ، للجبیر 
ویتضح ذلك من قیمة ، راء المحكمین فیما یخص عناصر المحور األول فروق معنویة بین آ

ومن  ، ٢,٠٩٨أقل من ف الجدولیة  هي التي،  ٠,٦٩٨وقیمة ف المحسوبة ،  ٠,٦٧٣المعنویة 
  . سبة فقطعناصر منا ًا أن جمیع عناصر هذا المحور كانتهذا الجدول یتضح أیض

  
  

 عناصر أسس تشكیل التقنیة على المانیكان فيراء المحكمین ): النسبة المئویة آل١١٧جدول (
  ) المستقیم ھالدرابی ( ) للتصمیم الخامس جبیر( قماش الباألقمشة المخرمة 

  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 
اتجاه 
نسیج 
  التقنیة

تحدید 
 الدرابیھ
  المستقیم

حجم 
 الدرابیھ
  المستقیم

مناسبة 
تشكیل 
الدرابیھ 
  المستقیم

انتظام 
توزیع 
 الدرابیھ
  المستقیم

اتزان 
 الدرابیھ
  المستقیم

تثبیت 
  التقنیة

دقة 
التشكیل 

على 
  المانیكان

 0.64 0.64 0.57 0.64 0.64 0.43 0.50 0.43 منسب جداً 
 0.36 0.29 0.43 0.21 0.21 0.50 0.43 0.21 مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14 0.07 0.07 0.29 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

 ، % من المحكمین أنه عنصر مناسب جداً ٤٣فیما یخص اتجاه نسیج التقنیة فقد أوضح و      
المستقیم  ط. وبالنسبة لتحدید مكان الدرابیه% من المحكمین أكدوا أنه عنصر مناسب فق٢١بینما 

أن نصف المحكمین قد اتفقوا على  للتصمیم الخامس أوضح التحلیل اإلحصائي وذلك، للجبیر 
صر مناسب فقط ، % من اآلراء اتجهت إلى أن هذا العن٤٣بینما  ، أنه عنصر مناسب جداً 

اتفق ا یخص حجم الدرابیة المستقیم أنه عنصر مناسب إلى حد ما. وفیموبقیة اآلراء ذكرت 
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من اآلراء على أن تشكیل  %٦٤بینما أكد  المحكمین على أنه عنصر مناسب فقط ،نصف 
  . تثبیت التقنیة هم عناصر مناسبة جداً ، انتظام توزیع الدرابیه  ، و  المستقیم الدرابیه
 ،% من المحكمین أنه عنصر مناسب جداً ٥٧، أوضح  قیمالمست ومن ناحیة اتزان الدرابیه     

وقد أثبت التحلیل اإلحصائي أیضًا .  % المحكمین على أنه عنصر مناسب فقط٤٣بینما اتفق 
، بینما  جداً  اً مناسب اً % من المحكمین على أن دقة التشكیل على المانیكان كان عنصر ٦٤تفاق ا

  . اسب فقطراء المحكمین أكدت أن هذا العنصر منآ باقي
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 باألقمشة المخرمة التقنیة على المانیكان لتنفیذ ): تحلیل التباین ١١٨جدول (
  ) المستقیم الجبیر ) للتصمیم الخامس ( الدرابیھ( قماش 

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
     1.302 4.071 57 14  حیاكة التقنیة 

المستقیم على  الدرابیھحیاكة 
     0.571 4.571 64 14   ةالبطان

     0.571 4.571 64 14  إنھاء الحیاكة 
     0.576 4.5 63 14  الشكل العام 

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
مجموع   مصدر التباین

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.782 0.369 1.071 0.809 3 2.428  بین المجموعات
    0.755 52 39.28  داخل المجموعات
     55 41.714  المجموع الكلي

  (تنفیذ التقنیة على المانیكان) الثانيالمحور 
عناصر  فيراء المحكمین اتجاه واحد آل في) نتائج تحلیل التباین ١١٨جدول (الیوضح 

ال یوجد أنه دول یتضح . من هذا الج تنفیذ التقنیة على المانیكان للجبیر للتصمیم الخامس
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القیمة راء على . حیث اتفقت اآل راء المحكمین حول عناصر المحور الثالثاختالف بین آ
مما یوضح  ٢، ٧٨٢أقل من ف المجدولة  ١، ٠٧١، وقیمة ف المحسوبة  ٠، ٣٦٩المعنویة 

أن  . حیث ثبت إحصائیاً  عناصر مناسبة هيجمیع عناصر هذا المحور اتفاق المحكمین على 
نهاء الحیاكةو ،  المستقیم مناسب فقط ، بینما حیاكة الدرابیه یاكة التقنیة هو عنصرح ٕ ، والشكل  ا

  . عناصر مناسبة جداً  هيالعام 
  

باألقمشة  التقنیة على المانیكان تنفیذ في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ١١٩جدول (
  مالمستقی الجبیر ) للتصمیم الخامس الدرابیھالمخرمة ( قماش 

  تنفیذ التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن
 الدرابیھحیاكة   حیاكة التقنیة 

  الشكل العام  إنھاء الحیاكة  المستقیم

 0.64 0.64 0.57 0.64 سب جداً امن
 0.36 0.29 0.36 0.14 مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.14 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب

 0.00 0.07 0.07 0.08 إطالقاً  غیر مناسب

د اتفقت على أن حیاكة راء المحكمین ق% من آ٦٤أن  أیضاً  أثبت التحلیل اإلحصائي     
القائل بأنه عنصر غیر مناسب  الرأي% من اآلراء أیدت ٨و  ، عنصر مناسب جداً التقنیة 
راء واتجهت آ . ما ومناسب إلى حد ، اآلراء بین أنه عنصر مناسب باقي ، بینما انقسم إطالقاً 

% من المحكمین ٢٩بینما  أید  ، عنصر مناسب جداً محكمین إلى أن إنهاء الحیاكة % من ال٦٤
. وثبت  وبقیة اآلراء قالت بأنه غیر مناسب إطالقاً ، القائل بأنه عنصر مناسب فقط  الرأي

ما أكد ، بین % من المحكمین على أن الشكل العام هو عنصر مناسب جداً ٦٤تفاقا إحصائیاً 
  . أنه عنصر مناسب فقط% من المحكمین ٣٦

  
واص الطبیعیة والمیكانیكیة مة القماش للتقنیة من حیث الخلمالء): تحلیل التباین ١٢٠جدول (

  )المستقیم الجبیر ) للتصمیم الخامس (الدرابیھباألقمشة المخرمة ( قماش 
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

     1.602 3.538 46 13  تركیب النسجي  للقماشمناسبة التقنیة لل
     1.756 3.615 47 13  مناسبة التقنیة من حیث نوع الخامة

     2.358 3.769 49 13  مناسبة التقنیة من حیث الوزن
     1.743 3.923 51 13  مناسبة التقنیة من حیث سمك  القماش

     1.6 4 44 11  مناسبة التقنیة  النسدال  القماش .
     1.694 3.777 34 9  التقنیة لقوة الصالبة  للقماشمناسبة 

     1.952 3.571 25 7  مناسبة التقنیة للتجعد والكرمشة
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     1.602 3.538 46 13  مناسبة التقنیة لقوه االنفجار للقماش .
  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  وبةالمحس

مستوى 
  ف الجدولیة  المعنویة

 2.227 0.977 0.241 0.304 7 2.128  بین المجموعات
    1.257 104 130.8  داخل المجموعات
     111 132.9  المجموع الكلى

  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة )المحور الثالث (مالء
راء المحكمین فروق معنویة بین آال توجد أنه ) ١٢٠جدول (الب حصائيأوضح التحلیل اإل     

، حیث كان مستوى  وذلك للتصمیم الخامس ، فیما یخص عناصر المحور الثالث للجبیر
وقد  ، ٢,٢٢٧أقل من قیمة ف الجدولیة ، وهي  ٠,٢٤١وقیمة ف المحسوبة ،  ٠,٩٧٧المعنویة 

  ر مناسبة.عناص هيأن جمیع عناصر المحور الثالث  على اتفقت جمیع اآلراء
  
  
  
  
  

من حیث الخواص  لتقنیةمة القماش لمالء في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ١٢١جدول (
  المستقیم الجبیر ) للتصمیم الخامس الدرابیھباألقمشة المخرمة ( قماش الطبیعیة والمیكانیكیة 

  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 

مناسبة 
من التقنیة 

حیث 
التركیب 
  النسجي

مناسبة 
التقنیة من 
حیث نوع 

  الخامة

مناسبة 
التقنیة من 
حیث وزن 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 
حیث سمك 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
  االنسدال

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
صالبة 
  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التجعد 

  والكرمشة

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
مقاومة 

  نفجاراال
 0.75 0.67 0.75 0.67 0.58 0.54 0.54 0.62 سب جداً امن

 0.25 0.17 0.13 0.22 0.25 0.30 0.30 0.31 مناسب
 0.00 0.17 0.13 0.11 0.08 0.08 0.08 0.00 مناسب إلى حد ما

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.07 غیر مناسب
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

البنائي % من المحكمین على أن مناسبة التقنیة للتركیب ٦٢اتفاق  اثبت التحلیل اإلحصائي     
 ، أنه عنصر مناسب فقط % من المحكمین٣١، بینما أوضح  عنصر مناسب جداً  النسجي
% من المحكمین أن مناسبة ٥٤أوضح و .  % من اآلراء إلى أنه عنصر غیر مناسب٧واتجه 
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% من المحكمین على أن هذا العنصر ٣٠، واتفق  تقنیة لنوع الخامة هو عنصر مناسب جداً ال
  ومناسب إلى حد ما.، المحكمین بین أنه عنصر غیر مناسب  باقيبینما انقسم ،  مناسب فقط

مناسبة التقنیة لوزن القماش للجبیر  فيراء المحكمین أثبت التحلیل اإلحصائي تطابق آوقد      
. وفیما یخص مناسبة التقنیة لسمك القماش  الخامس مع العنصر السابق له مباشرةللتصمیم 
تفق ا. ومن ناحیة مناسبة التقنیة لالنسدال  % من المحكمین أنه عنصر مناسب جداً ٥٨أوضح 

% من المحكمین أوضحوا أن هذا  ٢٢% من المحكمین على أنه عنصر مناسب ، بینما ٦٧
أراء المحكمین وأما راء أكدت أنه عنصر مناسب إلى حد ما. اآل وباقي، فقط العنصر مناسب 

% منهم أیدوا ٧٥أوضحت أن فقد فیما یخص مناسبة التقنیة لصالبة القماش ومقاومته لالنفجار 
وفیما یخص مناسبة التقنیة للتجعد والكرمشة أوضح  ، جداً  مناسبان انصر ا عنالقائل بأنهم الرأي
بین انه  بالتساويالمحكمین  باقيراء ،  بینما انقسمت آ داً % المحكمین أنه عنصر مناسب ج٦٧

  ومناسب إلى حد ما. ، مناسب 
  
  
  
  
  
  

  تحلیل التباین لبیان االختالف بین أسس تشكیل التقنیة على المانیكان ، ):١٢٢جدول (
  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیةومالء ، تنفیذ التقنیةو 

  المستقیملجبیر ) للتصمیم الخامس الدرابیھ مشة المخرمة ( قماش اباألقوذلك  
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

أسس تشكیل 
  التقنیة

140 596 4.257 1.113     
     0.758 4.428 248 56 تنفیذ التقنیة

     1.777 3.711 193 52مالئمة القماش 
  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 3.032 0.001 6.700 7.852 2 15.7044  بین المجموعات
    1.171 245 287.130  داخل المجموعات

ظر عن عناصر ض النوذلك للتصمیم األول بغ، بین المحاور الثالثة للجبیر  فاالختال لبیان     
راء المحكمین فیما یخص المحاور الثالثة ) اتفاق آ١٢٢فقد أوضح جدول ( كل محور على حدة

أكبر من   ٦، ٧٠٠، وكانت قیمة ف المحسوبة    ٠، ٠٠١القیمة المعنویة تفقت على أن قد ا
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ة تنفیذ التقنیأسس تشكیل التقنیة ، و مما یوضح اتفاق المحكمین على أن  ٣، ٠٣٢ف الجدولیة 
  . عناصر مناسبةءمة القماش للتقنیة مالو  ،على المانیكان 

  
 تحلیل التباین لبیان االختالف بین التل والدانتیل والجبیر  ):١٢٣جدول (

  المستقیم  للتصمیم الخامس الدرابیھ  

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  
     0.204082 4.795918 1175 245  التل

     0.64095 4.359184 1068 245 الدانتیل
     1.226051 4.181452 1037 248 الجبیر

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى   ف المحسوبة  المربعات

  ف الجدولیة  المعنویة

 3.008 0.00001 35.521 24.59989 2 49.19979  بین المجموعات
    0.692548 735 509.0224  داخل المجموعات
     737 558.2222  المجموع الكلي

وذلك للتصمیم الخامس بغض النظر عن  والجبیر ،  والدانتیل، لبیان االختالف بین التل       
توجد أنه ) ١٢٣جدول (الفقد أوضح التحلیل االحصائى ب لعناصر الفردیة لكل تصمیم على حدةا

لنظر عن بغض اوالجبیر ، والدانتیل ، خص التل راء المحكمین فیما یفروق معنویة بین آ
وقیمة ف ،  ٠,٠٠٠١، ویتضح ذلك من قیمة مستوى المعنویة  اعناصر تصمیم كل واحد منه

وقد  ٣,٠٠٨تساوى  التيأكبر من قیمة ف الجدولیة  هي التي،  ٣٥,٥٢١تساوى التيالمحسوبة 
الدانتیل والجبیر للتصمیم الخامس بینما  ، جداً  اً أن التل كان مناسب أوضح التحلیل اإلحصائي

  وذلك من وجهة نظر المحكمین األربعة عشر.، كانا مناسبین فقط 
مـة الخـواص الطبیعیـة نیة وتنفیـذها علـى المانیكـان ومالءعالقة أسس تشكیل التق -١٦-١-٣

  في التصمیم السادس الفولونات  . والمیكانیكیة لقماش التل
  التصمیم السادس ( الفولونات)

راء المحكمــین حــول ثالثــة محــاور مختلفــة تخــص التصــمیم الســادس تــم اســتطالع واســتبیان آ     
یتكـــون مـــن ســـبعة عناصـــر  الـــذي)  أســـس تشـــكیل التقنیـــة علـــى المانیكـــان : المحـــور األول ( وهـــى

تحدیــد مكـــان الفولونـــات علـــى و ،  : اتجـــاه نســـیج التقنیــة علـــى القمـــاشالتــواليوهـــى علـــى ، مختلفــة 
عــــدد الفولونــــات بالنســــبة لحجــــم و ،  طــــول الفولونــــات بالنســــبة لحجــــم المانیكــــانو  ، جســــم المانیكــــان

دقــة التشــكیل علــى وتثبیــت التقنیــة  ، و ،  اتــزان الفولونــاتو ،  انتظــام توزیــع الفولونــاتو ،  المانیكــان
) ویتكون من أربعـة عناصـر مختلفـة وهـى  ( تنفیذ التقنیة على المانیكان الثاني. المحور  المانیكان

نهـاء الحیاكـة ، و ،  ة الفولونات على البطانةحیاك ٕ قنیـة. ویتكـون المحـور حیاكـة التو الشـكل العـام ، و ا
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 فـي ) مـن العناصـر التـي عیة والمیكانیكیـةمة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیمالء الثالث (
  التصمیمات السابقة.

 ألقمشة المخرمة قنیة على المانیكان با): تحلیل التباین ألسس تشكیل الت١٢٤جدول (
  ) الفولونات ( ( قماش التل) للتصمیم السادس 

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
     1.076 4 56 14  اتجاه نسیج التقنیة على القماش 
ى  ات  عل ان الفولون د مك تحدی

     0.417 4.428 62 14  جسم المانیكان .

بة لحجم  طول  الفولونات  بالنس
     0.401 4.357 61 14  كان.الجسم على المانی

م   بة لحج ات بالنس دد الفولون ع
     0.576 4.5 63 14  جسم  المانیكان.

ى  ات  عل ع الفولون ام توزی انتظ
     0.576 4.5 63 14  جسم المانیكان.  

كیل  ي التش ات  ف زان الفولون ات
     0.725 4.428 62 14  على المانیكان . 

     0.730 4.5 63 14  تثبیت التقنیة .
     0.247 4.642 65 14  ة التشكیل على المانیكان.دق

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
مجموع   مصدر التباین

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.098 0.557 0.839 0.498 7 3.491  بین المجموعات
    0.594 104 61.78  داخل المجموعات
     111 65.27  المجموع الكلي

  المحور األول: أسس تشكیل التقنیة على المانیكان
راء المحكمین بالنسبة بین آ وق معنویةفر ال توجد أنه ) ١٢٤( جدولالب حصائيأثبت التحلیل اإل

وذلك للتصمیم السادس ، حیث كان مستوى المعنویة ، ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان للتل 
وهى أقل من قیمة ،  ٠,٨٣٩، وكانت قیمة ف المحسوبة  ٠,٠٥ى قیمة أكبر من وه،  ٠،٥٥٧

راء المحكمین األربعة عشر على أن أسس تشكیل التقنیة ، مما یعنى اتفاق آ ٢,٠٩٨ف الجدولیة 
أثبت التحلیل . وقد  على المانیكان للتل للتصمیم السادس كانت عناصر مناسبة بدرجة كبیرة

تحدید مكان الفولونات على جسم و مین على أن اتجاه نسیج التقنیة ، تفاق المحكاالحصائى ا
عناصر مناسبة ، بینما بقیة عناصر المحور  هياتزان الفولونات وطول الفولونات ، و ،  المانیكان

  . عناصر مناسبة جداً  هياألول 
  

 انیكانعناصر أسس تشكیل التقنیة على الم فيراء المحكمین ): النسبة المئویة آل١٢٥جدول (
  )الفولونات ( لسادس اباألقمشة المخرمة ( قماش التل) للتصمیم 
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  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 
اتجاه 
نسیج 
  التقنیة

تحدید 
مكان 

  الفولونات

 طول
  الفولونات

عدد 
  الفولونات

انتظام 
توزیع 

  الفولونات

اتزان 
  الفولونات

تثبیت 
  التقنیة

دقة 
التشكیل 

على 
  المانیكان

 0.64 0.64 0.57 0.64 0.64 0.50 0.50 0.43 سب جداً امن
 0.36 0.29 0.36 0.21 0.21 0.43 0.43 0.21 مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14 0.07 0.07 0.29 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

تجاه نسیج التقنیة % من المحكمین على أن ا٤٣أتفاق  أیضاً  حصائيأوضح التحلیل اإل     
% من المحكمین إلى أنه عنصر ٢١بینما اتجهت أراء  ، عنصر مناسب جداً على القماش 

 ،د ماالقائل بأنه عنصر مناسب إلى ح اتجهوا إلى الرأيمن المحكمین  %٢٩مناسب ، بینما 
وبقیة اآلراء قد اتجهت إلى أنه عنصر غیر مناسب . وفیما یخص تحدید مكان الفولونات للتل 

أن نصف عدد المحكمین قد اتفقوا على أنه  حصائيأوضح التحلیل اإل، للتصمیم السادس  وذلك
أنه ذكرت  وبقیة اآلراء، ذكرت أنه عنصر مناسب % من اآلراء ٤٣بینما  عنصر مناسب جداً 

 فيت مع أرائهم في طول الفولونا ء المحكمین تماماً رامناسب إلى حد ما . وقد تطابقت آر عنص
اتفاق  وانتظام توزیعها فقد أتضح إحصائیاً ، تحدید مكان الفولونات . وفیما یخص عدد الفولونات 

 أنها % من المحكمین٢١بینما أوضح  ، جداً  ةعناصر مناسب % من المحكمین على أنها٦٤
. وفیما یخص اتزان  حد ما عناصر مناسبة إلى راء ذكرت أنهابة فقط وبقیة اآلعناصر مناس

 ، % من المحكمین قد اتفقوا على أنه عنصر مناسب جداً ٥٧أن  اتضح إحصائیاً فقد  تالفولونا
% من المحكمین أن  ٦٤ذكروا أنه عنصر مناسب فقط. أوضح % من المحكمین ٣٦بینما 

صر مناسب القائل بأنه عن % منهم اتجه إلى الرأي٢٩ مابین ، جداً عنصر مناسب تثبیت التقنیة 
% من المحكمین ٦٤اتفاق  أتضح إحصائیاً و .  أنه عنصر غیر مناسبفقط وبقیة اآلراء ذكرت 

المحكمین أنه  يبینما أوضح باق ، عنصر مناسب جداً أن دقة التشكیل على المانیكان على 
  .  عنصر مناسب فقط

راء المحكمین وعدم اختالفهم حول عناصر أسس تشكیل التقنیة آ قتفابق یتضح امما س     
عناصر  ن عناصره المختلفة هيیم السادس وأعلى المانیكان وذلك للتل فیما یخص التصم

  . مناسبة وبدرجة كبیرة
  

 التقنیة على المانیكان باألقمشة المخرمة لتنفیذ ): تحلیل التباین ١٢٦جدول (
  )الفولونات (دس ( قماش التل) للتصمیم السا

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
     1.450 4.285 60 14  حیاكة التقنیة 
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حیاكة  الفولونات على 
     1.170 4.357 61 14  البطانة

     1.186 4.428 62 14  إنھاء الحیاكة 
     0.247 4.642 65 14  الشكل العام 

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
مجموع   اینمصدر التب

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.782 0.8044 0.328 0.333 3 1  بین المجموعات
    1.013 52 52.714  داخل المجموعات
     55 53.7142  المجموع الكلي

  (تنفیذ التقنیة على المانیكان) الثانيالمحور 
راء فروق معنویة بین آال توجد أنه ) ١٢٦جدول (الالموضح ب حصائياإلأثبت التحلیل      

حیث ، (تنفیذ التقنیة على المانیكان)  الثانيالمحكمین فیما یخص العناصر المختلفة للمحور 
 ،٠,٣٢٨وقد كانت قیمة ف المحسوبة ،  ٠,٠٥وهى أكبر من ،  ٠,٨٠٤٤كانت قیمة المعنویة 

أن الشكل العام هو  التحلیل اإلحصائي . وقد أوضح ٢,٧٨٢أقل من قیمة ف الجدولیة وهي 
  . عناصر مناسبة فقط هي، بینما عناصر هذا المحور  عنصر مناسب جداً 

   
  
  

باألقمشة  التقنیة على المانیكان تنفیذ في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ١٢٧جدول (
  ) الفولونات(المخرمة ( قماش التل) للتصمیم السادس 

  تنفیذ التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن
  الشكل العام  إنھاء الحیاكة  الفولوناتحیاكة   حیاكة التقنیة 

 0.64 0.64 0.57 0.64 سب جداً امن
 0.36 0.29 0.36 0.14 مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.14 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب

 0.00 0.07 0.07 0.07 غیر مناسب إطالقاً 

بینما  ، جداً  براء المحكمین أنه عنصر مناس% من آ٦٤لحیاكة التقنیة فقد اتفق النسبة أما      
، و بقیة اآلراء انقسمت بین أنه عنصر  % من اآلراء وجدت أنه عنصر غیر مناسب إطالقاً ٧
حكمین على أن حیاكة % من أراء الم٥٧تفق . ا سب وأنه عنصر مناسب إلى حد ماامن
عنصر  % من اآلراء اتجه إلى أن هذا العنصر ٣٦ینما ب ، عنصر مناسب جداً لفولونات ا

% من المحكمین أنه عنصر مناسب ٦٤. وبالنسبة لعنصر إنهاء الحیاكة فقد ذكر  مناسب فقط
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. وبالنسبة للشكل  % من المحكمین اتجهوا إلى القول بأنه عنصر مناسب فقط٢٩بینما  ، جداً 
 باقيبینما اتفق  ، % من المحكمین أن الشكل العام هو عنصر مناسب جداً ٦٤العام فقد أوضح 

  .  المحكمین على أنه عنصر مناسب فقط
  

مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لمالء): تحلیل التباین ١٢٨جدول (
  )الفولونات  ( باألقمشة المخرمة ( قماش التل) للتصمیم السادس

      التباین  المتوسط  المجموع  عددال  العناصر
     0.769 4.461 58 13  مناسبة التقنیة للتركیب النسجي  للقماش 
     0.897 4.307 56 13  مناسبة التقنیة من حیث نوع الخامة 

     0.897 4.307 56 13  وزن  المناسبة التقنیة من حیث 
     0.969 4.333 52 12   مناسبة التقنیة من حیث سمك  القماش

     0.527 4.555 41 9  نسدال  القماش .السبة التقنیة  منا
     0.553 4.625 37 8  مناسبة التقنیة لقوة الصالبة  للقماش 

     0.7 4.5 27 6  لتجعد والكرمشة لمناسبة التقنیة 
     0.769 4.461 58 13  مناسبة التقنیة لقوه االنفجار للقماش .

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   تباینمصدر ال
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.237 0.973 0.275 0.14 7 0.980  بین المجموعات
    0.509 104 53.03  داخل المجموعات
     111 54.01  المجموع الكلي

  

  ة والمیكانیكیة )مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیالمحور الثالث (مالء
عناصر المحور الثالث  فيراء المحكمین ئج تحلیل التباین آل) نتا١٢٨جدول (الیوضح       

فروق ال توجد  أنه . من هذا الجدول ومن التحلیل االحصائى یتضح وذلك للتل للتصمیم السادس
نت قیمة ، حیث كا راء المحكمین فیما یخص العناصر الثمانیة للمحور الثالثمعنویة بین آ

وهى أقل من  ، ٠,٢٧٥وكانت قیمة ف المحسوبة ،  ٠,٠٥وهى أكبر من ،  ٠,٩٧٣المعنویة 
تفاق المحكمین على رأى واحد وهو أن عناصر المحور ، مما یوضح ا ٢,٢٣٧قیمة ف الجدولیة 

أن مناسبة التقنیة لصالبة القماش والتجعد  . وقد أثبت التحلیل اإلحصائي الثالث كانت مناسبة
عناصر مناسبة  هيعناصر المحور الثالث  باقيبینما  ، عناصر مناسبة جداً  هيكرمشة وال

  فقط. 
  

من حیث الخواص  لتقنیةمة القماش لمالء فيراء المحكمین ): النسبة المئویة آل١٢٩جدول (
   )الفولونات (باألقمشة المخرمة ( قماش التل) للتصمیم السادسالطبیعیة والمیكانیكیة 
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  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــصاـــــــــعن

 

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التركیب 
  النسجي

مناسبة 
التقنیة من 
حیث نوع 

  الخامة

مناسبة 
التقنیة من 
حیث وزن 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 
حیث سمك 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
  االنسدال

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
صالبة 
  القماش

مناسبة 
تقنیة من ال

حیث 
التجعد 

  والكرمشة

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
مقاومة 
  االنفجار

  
 0.67 0.75 0.67 0.58 0.54 0.54 0.62  اسب جدً امن

 
0.50 

 0.50 0.17 0.13 0.22 0.25 0.31 0.31 0.31 مناسب
 0.00 0.17 0.13 0.11 0.08 0.08 0.08 0.00 مناسب إلى حد ما

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.08 غیر مناسب
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

% من المحكمین على أنه ٦٢تفق ا النسجيالبنائي وفیما یخص مناسبة التقنیة للتركیب      
% من المحكمین أنه عنصر غیر مناسب ، بینما بقیة ٨بینما أوضح  ، عنصر مناسب جداً 
اتفاق  حصائيأوضح التحلیل اإلو نصر مناسب فقط . القائل بأنه ع لرأيااآلراء اتجهت إلى 

% من ٣١عنصر مناسب جدا ، و ن مناسبة التقنیة لنوع الخامة % من المحكمین أ٥٤
بینما انقسمت بقیة اآلراء بین أنه ، القائل بأنه عنصر مناسب فقط  الرأيالمحكمین اتجهوا إلى 

سبة التقنیة لوزن . وفیما یخص منا غیر مناسبوأنه عنصر ، عنصر مناسب إلى حد ما 
.  كما  العنصر السابق له فيرائهم العنصر مع آ هذا في اً راء المحكمین تمامالقماش تطابقت آ

، و  % من المحكمین على أن مناسبة التقنیة لسمك القماش هو عنصر مناسب جداً ٥٨اتفق 
 بالتساويبینما بقیة اآلراء انقسمت  % من اآلراء اتجهت إلى القول أنه عنصر مناسب فقط ،٢٥

التقنیة التجعد . وفیما یخص مناسبة  بین أنه عنصر مناسب إلى حد ما وأنه عنصر غیر مناسب
. وقد أید  جداً ان  مناسبان صر ا عن% من المحكمین أنهم٦٧االنسدال فقد أوضح والكرمشة و 

 ، عنصر مناسب جداً  بة القماش مناسبة التقنیة لصال القائل بأن الرأيراء المحكمین % من آ٧٥
ومناسب إلى حد ما. وفیما یخص مناسبة التقنیة ، بینما بقیة اآلراء انقسمت بین انه مناسب 

 ومناسب فقط بین أنه عنصر مناسب جداً  بالتساويلمقاومة القماش لالنفجار فقد انقسمت اآلراء 
 .  

  
  ل التقنیة على المانیكان ،تحلیل التباین لبیان االختالف بین أسس تشكی ):١٣٠جدول (

  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیةومالء ، تنفیذ التقنیةو 
  )الفولونات (باألقمشة المخرمة ( قماش التل) للتصمیم السادس  

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
أسس تشكیل 

  التقنیة
112 495 4.419643 0.588079     

التقنیةتنفیذ   56 248 4.428571 0.976623     
     0.734414 4.426667 332 75مة مالء
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  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
مستوى   ف المحسوبة  متوسط المربعات  الحریة

  ف الجدولیة  المعنویة

بین 
 3.0334 0.9974 0.0027 0.0019 2 0.004  المجموعات

داخل 
    0.722 240 173.34  المجموعات
المجموع 

     242 173.34  الكلي

عن  وذلك للتصمیم السادس بغض النظر، لبیان االختالف بین المحاور الثالثة للتل     
اتجاه واحد  في) نتائج تحلیل التباین ١٣٠جدول (الفقد أوضح ، العناصر المختلفة لكل محور 

                         ، التقنیةوتنفیذ ،  ( تشكیل التقنیة على المانیكان المحاور الثالثةالمحكمین في آلراء 
 ل. من هذا الجدو  ) بغض النظر عن عناصر كل محور على حده مة القماش للتقنیةمالء

راء المحكمین فیما یخص المحاور الثالثة حیث كانت فروق معنویة بین آال توجد أنه یتضح 
، وهى  ٠,٠٠٢٧وكانت قیمة ف المحسوبة ،  ٠,٠٥وهى أكبر من ،  ٠,٩٩٧٤نویة قیمة المع

 هيالثالثة محاور الأن  حصائيوقد اثبت التحلیل اإل، . ٣,٠٣٣ولیة من قیمة ف الجد أقل
  .ض النظر عن عناصر كل محور على حدة بغ، عناصر مناسبة 

  
  
  
  
مـة الخـواص الطبیعیـة ان ومالءنیة وتنفیـذها علـى المانیكـعالقة أسس تشكیل التق -١٧-١-٣

 الفولونات  . والمیكانیكیة لقماش الدانتیل في التصمیم السادس
  

 باألقمشة المخرمة ): تحلیل التباین ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان ١٣١جدول (
  ) الفولونات  ( ( قماش الدانتیل) للتصمیم السادس

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
     0.681 4.285 60 14  ه نسیج التقنیة على القماش اتجا

ى  ات  عل ان الفولون د مك تحدی
     0.576 4.5 63 14  جسم المانیكان .

بة لحجم  طول  الفولونات  بالنس
     0.417 4.571 64 14  الجسم على المانیكان.

م   بة لحج ات بالنس دد الفولون ع
     0.417 4.571 64 14  جسم  المانیكان.

ام توزی ى انتظ ات  عل ع الفولون
     0.417 4.571 64 14  جسم المانیكان.  
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كیل  ي التش ات  ف زان الفولون ات
     0.417 4.571 64 14  على المانیكان . 

     0.423 4.5 63 14  تثبیت التقنیة .
     0.423 4.5 63 14  دقة التشكیل على المانیكان.

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
مجموع   مصدر التباین

  لمربعاتا
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.098 0.961 0.278 0.131 7 0.919  بین المجموعات
    0.471 104 49.07  داخل المجموعات
     111 49.99  المجموع الكلي

  المحور األول (أسس تشكیل التقنیة على المانیكان)
حلیل التباین فى اتجاه واحد ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان ) یوضح ت١٣١جدول (ال     

وق فر ال توجد أنه یتضح  س. من هذا الجدول ومن التحلیل اإلحصائيللدانتیل للتصمیم الساد
راء المحكمین بالنسبة لعناصر المحور األول ، ویتضح ذلك من مستوى المعنویة ن آبی معنویة

أقل من قیمة ف  وهي ٠,٢٧٨وكانت قیمة ف المحسوبة  ، ٠,٠٥وهى قیمة أكبر من ،  ٠,٩٦١
راء المحكمین األربعة عشر على أن أسس تشكیل التقنیة على مما یعنى اتفاق آ ٢,٠٩٨الجدولیة 

أن  المانیكان للدانتیل للتصمیم السادس كانت عناصر مناسبة إلى حد كبیر. وقد ثبت إحصائیاً 
 هي، بینما بقیة عناصر المحور األول ًا مناسب اً عنصر  اتزان اتجاه نسیج التقنیة على القماش كان

  . عناصر مناسبة جداً 
  
  

    
 عناصر أسس تشكیل التقنیة على المانیكان في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ١٣٢جدول (

  )الفولونات (باألقمشة المخرمة ( قماش الدانتیل) للتصمیم السادس 
  قنیة على المانیكانأسس تشكیل الت رــــــــاصـــــــــعن

 
اتجاه 
نسیج 
  التقنیة

تحدید 
مكان 

  الفولونات

 طول
  الفولونات

عدد 
  الفولونات

انتظام 
توزیع 

  الفولونات

اتزان 
  الفولونات

تثبیت 
  التقنیة

دقة 
التشكیل 

على 
  المانیكان

 0.57 0.57 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.50 منسب جدا
 0.36 0.36 0.29 0.29 0.29 0.29 0.21 0.29 مناسب

 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.14 0.21 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقا
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اش تفاق نصف المحكمین على أن اتجاه نسیج التقنیة على القمأثبت التحلیل اإلحصائي ا     
 ،% من المحكمین إلى أنه عنصر مناسب فقط ٢٩راء ، بینما اتجهت آ هو عنصر مناسب جداً 
. وفیما یخص تحدید مكان  القائل بأنه عنصر مناسب إلى حد ما الرأيوبقیة اآلراء قد أیدت 

% من المحكمین ٦٤أن  للتصمیم السادس أوضح التحلیل اإلحصائي وذلك ، الفولونات للدانتیل
أن هذا العنصر مناسب فقط % من اآلراء ذكرت ٢١، و  على أنه عنصر مناسب جداً  قد اتفقوا

عدد و ،  . وفیما یخص طول الفولونات أنه عنصر مناسب إلى حد ماذكرت  اآلراءوبقیة ، 
% من ٦٤اتفاق  تزان الفولونات أثبت التحلیل اإلحصائيوا، انتظام توزیع الفولونات و الفولونات ، 

% من اآلراء قد ذكرت بأنهم عناصر مناسبة ٢٩و ،  م عناصر مناسبة جداً المحكمین على أنه
نیة ودقة التق تثبیت. وفیما یخص  إلى حد ما ةعناصر مناسب اآلراء أنها باقيفقط وذكرت 

اآلراء أیدت  وباقي ، عناصر مناسبة جداً  أنهم% من المحكمین ٥٧تفق التشكیل على المانیكان ا
  . مناسبة فقط عناصر القائل بأنها الرأي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 باألقمشة المخرمة التقنیة على المانیكان لتنفیذ ): تحلیل التباین ١٣٣جدول (
   )الفولونات(( قماش الدانتیل) للتصمیم السادس 

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
     0.417 4.571 64 14  حیاكة التقنیة .

     0.247 4.642 65 14  حیاكة  الفولونات على البطانة
     0.247 4.642 65 14  إنھاء الحیاكة .
     0.263 4.571 64 14  الشكل العام .

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.782 0.970 0.080 0.023 3 0.071  بین المجموعات
    0.293 52 15.28  داخل المجموعات
     55 15.35  المجموع الكلي
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  المحور الثاني (تنفیذ التقنیة على المانیكان)
عناصـــر  فـــيراء المحكمـــین اتجـــاه واحـــد آل فـــي) نتـــائج تحلیـــل التبـــاین ١٣٣جـــدول (الیوضـــح      

ال یوجـــد أنـــه ا الجـــدول یتضـــح تنفیـــذ التقنیـــة علـــى المانیكـــان للـــدانتیل للتصـــمیم الســـادس. مـــن هـــذ
، ویتضــــح ذلــــك مــــن قیمــــة  راء المحكمــــین حــــول عناصــــر المحــــور الثالــــثبــــین آ معنــــوياخــــتالف 
مـــــن ف  ، وهــــي أقــــل ٠,٠٨٠وقیمــــة ف المحســـــوبة  ٠,٠٥أكبـــــر مــــن ، وهــــي  ٠,٩٧٠المعنویــــة 
للـــدانتیل للتصـــمیم  الثـــانيتفـــاق المحكمـــین علـــى عناصـــر المحـــور ، ممـــا یعنـــي ا ٢,٧٨٢الجدولیـــة 

  عناصر مناسبة. هي. ویتضح من هذا الجدول أن جمیع عناصر هذا المحور  لسادسا
  

باألقمشة  التقنیة على المانیكان تنفیذ فيراء المحكمین ): النسبة المئویة آل١٣٤جدول (
  ) الفولونات( المخرمة ( قماش الدانتیل) للتصمیم السادس 

  نتنفیذ التقنیة على المانیكا رــــــــاصـــــــــعن
  الشكل العام  إنھاء الحیاكة  الفولوناتحیاكة   حیاكة التقنیة 

 0.64 0.64 0.64 0.64 سب جداً امن
 36 .0 0.36 0.36 0.29 مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.07 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 
راء المحكمــین قــد اتفقــت علــى أن حیاكــة آ% مــن ٦٤أن  أیضــاً  ئيحصــاالتحلیــل اإل أثبــتكمــا      

% مـــن المحكمـــین علـــى أن هـــذا العنصـــر هـــو ٢٩تفـــق ، بینمـــا ا جـــداً  اً مناســـب اً التقنیـــة كـــان عنصـــر 
% مـــن اآلراء أوضـــحت أنـــه عنصـــر مناســـب إلـــى حـــد. وفیمـــا یخـــص ٧عنصـــر مناســـب فقـــط، و 

نهــاء، حیاكــة الفولونــات  ٕ آراء  % مــن٦٤أن  وضــح التحلیــل اإلحصــائي، والشــكل العــام أالحیاكــة  وا
 % مـــن المحكمـــین علـــى أنهـــا٣٦، بینمـــا اتفقـــت آراء  جـــداً  ةعناصـــر مناســـب المحكمـــین تـــرى أنهـــا

  . مناسبة فقط عناصر
  

ة والمیكانیكیة مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیلمالء): تحلیل التباین ١٣٥جدول (
  )الفولونات ( لتصمیم السادس باألقمشة المخرمة ( قماش الدانتیل) ل

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
     0.589 4.384 57 13  مناسبة التقنیة للتركیب النسجي  للقماش 
     0.602 4.461 58 13  مناسبة التقنیة من حیث نوع الخامة 

     0.602 4.538 59 13  وزن  المناسبة التقنیة من حیث 
     0.386 4.75 57 12   سمك  القماش مناسبة التقنیة من حیث

     0.177 4.8 48 10  نسدال  القماش .المناسبة التقنیة  
     0.125 4.875 39 8  مناسبة التقنیة لقوة الصالبة  للقماش 

     0.166 4.833 29 6  لتجعد والكرمشة لمناسبة التقنیة 
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     0.589 4.384 57 13  مناسبة التقنیة لقوه االنفجار للقماش .
  حــــــلیـــــل التــــــبایــنت

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.235 0.462 1.250 0.349 7 2.449  بین المجموعات
    0.279 104 29.09  داخل المجموعات
     111 31.54  المجموع الكلي

  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة )ءالمحور الثالث (مال
راء المحكمین فروق معنویة بین آال توجد أنه ) ١٣٥جدول (الب حصائيأوضح التحلیل اإل     

مستوى المعنویة  ، حیث كان فیما یخص عناصر المحور الثالث للدانتیل وذلك للتصمیم السادس
  .٢,٢٣٥أقل من قیمة ف الجدولیة وهي  ،  ١,٢٥٠ وقیمة ف المحسوبة،  ٠,٤٦٢

  
  
  
  
  
  
  
  

من حیث الخواص  لتقنیةمالئمة القماش ل فيراء المحكمین المئویة آل): النسبة ١٣٦جدول (
  )الفولونات ( باألقمشة المخرمة ( قماش الدانتیل) للتصمیم السادس الطبیعیة والمیكانیكیة 

  مانیكانأسس تشكیل التقنیة على ال رــــــــاصـــــــــعن

 

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التركیب 
  النسجي

مناسبة 
التقنیة من 
حیث نوع 

  الخامة

مناسبة 
التقنیة من 
حیث وزن 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 
حیث سمك 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
  االنسدال

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
صالبة 
  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التجعد 

  والكرمشة

 مناسبة
التقنیة من 

حیث 
مقاومة 
  االنفجار

 0.83 0.83 0.87 0.80 0.83 0.69 0.62 0.54 سب جداً امن
 0.17 0.17 0.13 0.20 0.08 0.15 0.23 0.31 مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.15 0.15 0.15 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 
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البنائي النسجي  % من الحكمین على أن مناسبة التقنیة للتركیب٥٤اتفاق  لقد ثبت إحصائیاً      
% ١٥وذكر  ، فقط % من المحكمین أنه عنصر مناسب ٣١بینما أوضح  ،جدًا عنصر مناسب 

ن مناسبة التقنیة ن المحكمین أ% م٦٢ذكر و .  من المحكمین أنه عنصر مناسب إلى حد ما
وبقیة ، أنه عنصر مناسب فقط  على % منهم٢٣بینما اتفق  ، عنصر مناسب جداً لنوع الخامة 

  اآلراء ذكرت أنه عنصر مناسب إلى حد ما.
%من المحكمین على أن مناسبة التقنیة لوزن ٦٩تفاق ا حصائيأثبت التحلیل اإلكما 

هم بین ؤ راالمحكمین انقسمت آ باقيبینما  ، ر مناسب جداً عنصقماش للدانتیل للتصمیم السادس ال
% ٨٣. ومن ناحیة مناسبة التقنیة لسمك القماش اتفق  ومناسب إلى حد ما، أنه عنصر مناسب 

هم بین أنه المحكمین انقسمت آراؤ  باقي، بینما  أنه عنصر مناسب جداً على من المحكمین 
% ٨٠مناسبة التقنیة النسدال القماش أتفق  . وفیما یخص ومناسب إلى حد ما، عنصر مناسب 

% من المحكمین أوضحوا أن هذا ٢٠، بینما  من المحكمین على أنه عنصر مناسب جداً 
% من  المحكمین أنه ٨٧العنصر مناسب فقط. وبالنسبة لمناسبة التقنیة لصالبة القماش أوضح 

ثبت التحلیل وقد أمناسب فقط.  وبقیة المحكمین ذكروا أنه عنصر ، عنصر مناسب جداً 
 فيهم مع آراؤ  مناسبة التقنیة للتجعد والكرمشة تطابقت تماماً  فيراء المحكمین أن آ حصائياإل

ان صر % من المحكمین أنهما عن٨٣، حیث أوضح  مناسبة التقنیة لمقاومة القماش لالنفجار
  .   فقط ان مناسبانصر ا عنالقائل بأنهم الرأياآلراء اتجهت إلى  وباقي ، جداً  مناسبان

  
  
  
  
  
  
  
  

  تحلیل التباین لبیان االختالف بین أسس تشكیل التقنیة على المانیكان ، ):١٣٧(جدول 
  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیةومالء ، تنفیذ التقنیةو 

  )الفولونات (باألقمشة المخرمة ( قماش الدانتیل) للتصمیم السادس وذلك  
      التباین  المتوسط  مجموعال  العدد  العناصر
     0.45037 4.508929 505 112أسس 
     0.279221 4.607143 258 56تنفیذ 

مة مالء
القماش 

75 347 4.626667 0.426306     
  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مصدر 
  التباین

مجموع 
  المربعات

درجات 
مستوى   لمحسوبةف ا  متوسط المربعات  الحریة

  ف الجدولیة  المعنویة

بین 
 3.03343 0.40392 0.909954 0.367374 2 0.7347  تالمجموعا
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داخل 
    0.40372 240 96.894  لمجموعات
المجموع 

     242 97.6296  الكلي

ض النظر عن وذلك للتصمیم السادس بغ، بین المحاور الثالثة للدانتیل  فلبیان االختال     
راء فروق معنویة بین آال توجد أنه ) ١٣٧جدول (الفقد أوضح  ور على حدة ،عناصر كل مح

وقیمة ف ،  ٠,٤٠٣ویتضح ذلك من قیمة المعنویة  ، المحكمین فیما یخص المحاور الثالثة
، وقد اثبت التحلیل اإلحصائي أن  ٣,٠٣٣وهى أقل من قیمة ف الجدولیة ،  ٠,٩٠٩المحسوبة 

وتنفیذ التقنیة على أن أسس تشكیل التقنیة على المانیكان ، راء معظم المحكمین قد اتفقت آ
  .هلنظر عن العناصر الفرعیة لكل منبغض ا، عناصر مناسبة فقط  هيمة القماش للتقنیة ومالء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مـة الخـواص الطبیعیـة نیـة وتنفیـذها علـى المانیكـان ومالءعالقة أسس تشكیل التق -١٨-١-٣
 التصمیم السادس الفولونات  .والمیكانیكیة لقماش الجبیر في 

  
 باألقمشة المخرمة ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان تحلیل التباین ): ١٣٨جدول (

  ) الفولونات ( ( قماش الجبیر) للتصمیم السادس 
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

     0.840 3.928 55 14 اتجاه نسیج التقنیة على القماش 
لدرابیة المستقیم  تحدید مكان ا

     0.532 4.071 57 14 على جسم المانیكان .

حجم الدرابیة المستقیم  بالنسبة 
     0.642 4.214 59 14 لحجم الجسم على المانیكان .

مناسبة تشكیل كمیة   الدرابیة 
المستقیم بالنسبة على جسم 

 0.527 4.285 60 14 المانیكان.
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انتظام توزیع الدرابیة المستقیم 
     0.554 4.357 61 14 لى جسم المانیكان.ع

اتزان الدرابیة المستقیم  في 
     0.527 4.285 60 14 التشكیل على المانیكان .

     0.642 4.214 59 14 تثبیت التقنیة .
     0.527 4.285 60 14 دقة التشكیل على المانیكان.

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  اتالمربع

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.098 0.863 0.457 0.274 7 1.919  بین المجموعات
    0.599 104 62.35  داخل المجموعات

     111 64.27  لمجموع الكليا

  المحور األول (أسس تشكیل التقنیة على المانیكان)
اتجاه واحد ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان  فيین ) تحلیل التبا١٣٨جدول (الیوضح 

ال توجد أنه یتضح  ، ومن التحلیل اإلحصائي. من هذا الجدول  للجبیر وذلك للتصمیم السادس
راء المحكمین فیما یخص عناصر المحور األول ویتضح ذلك من قیمة فروق معنویة بین آ

ومن  ، ٢,٠٩٨أقل من ف الجدولیة  هي التي،  ٠,٤٥٧وقیمة ف المحسوبة ،  ٠,٨٦٣المعنویة 
  عناصر مناسبة فقط . أن جمیع عناصر هذا المحور كانت هذا الجدول یتضح أیضاً 

  
  
  
  

 عناصر أسس تشكیل التقنیة على المانیكان فيراء المحكمین ): النسبة المئویة آل١٣٩جدول (
  )الفولونات  ( باألقمشة المخرمة ( قماش الجبیر) للتصمیم السادس

  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 
اتجاه 
نسیج 
  التقنیة

 تحدید
 مكان

  الفولونات

طول 
  الفولونات

عدد 
  الفولونات

انتظام 
توزیع 

  الفولونات

اتزان 
  الفولونات

تثبیت 
  التقنیة

دقة 
التشكیل 

على 
  المانیكان

 0.43 0.43 0.43 0.50 0.43 0.43 0.29 0.29 سب جداً امن
 0.43 0.36 0.43 0.36 0.43 0.36 0.50 0.43 سبمنا

 0.14 0.21 0.14 0.14 0.14 0.21 0.21 0.21 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 
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 ،من المحكمین أنه عنصر مناسب فقط %٤٣فیما یخص اتجاه نسیج التقنیة فقد أوضح      
% من المحكمین انه ٢٩وأكد ، % من المحكمین أكدوا أنه عنصر مناسب إلى حد ما ٢١بینما 

المحكمین ذكروا أنه عنصر غیر مناسب. وبالنسبة لتحدید مكان  وباقي ، عنصر مناسب جداً 
صف المحكمین قد أن ن للتصمیم السادس أوضح التحلیل اإلحصائي الفولونات للجبیر وذلك

صر مناسب % من اآلراء اتجهت إلى أن هذا العن٢٩بینما ، اتفقوا على أنه عنصر مناسب فقط 
أنه عنصر مناسب إلى حد ما. وفیما یخص طول الفولونات فقد اتفق جدًا ، وبقیة اآلراء ذكرت 

% من اآلراء على أنه ٣٦بینما أكد  ، % من  المحكمین على أنه عنصر مناسب جداً ٤٣
یة عدد . ومن ناح أنه عنصر مناسب إلى حد ماذكرت  اآلراءعنصر مناسب فقط وبقیة 

  .أنه عنصر مناسب جداً على % من المحكمین ٤٣اتفاق  الفولونات أوضح التحلیل اإلحصائي
بینما  ، % من المحكمین أنه عنصر مناسب جداً ٤٣ومن ناحیة اتزان الفولونات، أوضح      
تفاق وقد أثبت التحلیل االحصائى أیضا ا.  أنه عنصر مناسب فقط% المحكمین على ٤٣اتفق 
% من ٣٦، بینما  جداً  اً مناسب اً % من المحكمین على أن انتظام توزیع الفولونات كان عنصر ٥٠

أنه عنصر مناسب إلى حد ما. وفیما ذكرت  اآلراء وباقي ، أنه عنصر مناسب فقطذكرت  اآلراء
ا % من المحكمین أنهم٤٣على المانیكان فقد أوضح  یخص تثبیت التقنیة ودقة التشكیل

 فقط ان مناسبانصر ا عنل بأنهمائقرأي الالاتجهت إلى  اآلراءباقي و  جداً  ان مناسبانصر عن
  .ومناسبان إلى حد ما 

  
  
  

  
  

 باألقمشة المخرمة التقنیة على المانیكان لتنفیذ ): تحلیل التباین ١٤٠جدول (
  ) الفولونات  ( س( قماش الجبیر) للتصمیم الساد

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
     0.527 4.285 60 14  حیاكة التقنیة .

     0.219 4.714 66 14  حیاكة  الفولونات على البطانة
     0.247 4.642 65 14  إنھاء الحیاكة .
     0.423 4.5 63 14  الشكل العام .

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
مجموع   تباینمصدر ال

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.782 0.250 1.410 0.5 3 1.5  بین المجموعات
    0.354 52 18.42  داخل المجموعات
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     55 19.92  المجموع الكلي

  ة على المانیكان)(تنفیذ التقنی الثانيالمحور 
عناصر تنفیذ  فيراء المحكمین اتجاه واحد آل فيائج تحلیل التباین ) نت١٤٠جدول (الیوضح 

اختالف ال یوجد أنه . من هذا الجدول یتضح  التقنیة على المانیكان للجبیر للتصمیم السادس
القیمة المعنویة أن . حیث اتفقت اآلراء على المحكمین حول عناصر المحور الثاني راء بین آ
، مما یوضح  ٢، ٧٨٢أقل من قیمة ف الجدولیة  ١ ، ٤١٠ ، وقیمة ف المحسوبة ٠،  ٢٥٠

عناصر  هيعناصر هذا المحور  باقيبینما ، فقط  اً مناسب اً حیاكة التقنیة كان عنصر على أن 
  .  مناسبة جداً 

  
باألقمشة  التقنیة على المانیكان تنفیذ في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ١٤١جدول (

  )الفولونات(تصمیم السادس المخرمة ( قماش الجبیر) لل
  تنفیذ التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

  الشكل العام  إنھاء الحیاكة  الفولوناتحیاكة   حیاكة التقنیة 
 0.57 0.64 0.71 0.43 سب جداً امن

 0.36 0.36 0.29 0.43 مناسب
 0.07 0.00 0.00 0.14 مناسب إلى حد ما

 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب
 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

د اتفقت على أن حیاكة % من أراء المحكمین ق١٤أن  أیضاً  حصائيوقد أثبت التحلیل اإل     
ومناسب  ، اآلراء بین أنه عنصر مناسب جداً  باقي ، وانقسمعنصر مناسب إلى حد ما التقنیة 

بینما  ة الفولونات هو عنصر مناسب جداً % من المحكمین إلى أن حیاك٧١اتجهت أراء و  . فقط
% من ٦٤أتفاق القائل بأنه عنصر مناسب فقط . وثبت إحصائیاً  الرأي% من المحكمین ٢٩أید 

أنه عنصر اآلراء ذكرت  باقيبینما  ، المحكمین على أن إنهاء الحیاكة هو عنصر مناسب جداً 
بینما ، فقط جدًا ر مناسب أن الشكل العام  هو عنص% من المحكمین ٥٧وأكد .  مناسب فقط

اآلراء ذكرت بأنه عنصر  وباقي ، القائل بأنه عنصر مناسب فقط الرأيأیدت  اآلراء% من ٣٦
  مناسب إلى حد ما.

  
مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لمالء): تحلیل التباین ١٤٢جدول (

  ) الفولونات ( ( قماش الجبیر) للتصمیم السادس باألقمشة المخرمة
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

جي   ب النس ة للتركی بة التقنی مناس
  للقماش 

13 50 3.846 0.807     
وع  ث ن ن حی ة م بة التقنی مناس

     0.743 3.923 51 13  الخامة 
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     0.743 3.923 51 13وزن  المناسبة التقنیة من حیث 
مك   ث س ن حی ة م بة التقنی مناس

     0.696 4.166 50 12   القماش

     0.766 4.1 41 10  نسدال  القماش .المناسبة التقنیة  

البة   وة الص ة لق بة التقنی مناس
     0.839 4.375 35 8  للقماش 

ة  بة التقنی د لمناس لتجع
     1.066 4.333 26 6  والكرمشة 

     0.807 3.846 50 13  مناسبة التقنیة لقوه االنفجار للقماش .
  ــل التــــــبایــنتحــــــلیـــ

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.235 0.786 0.689 0.353 7 2.473  بین المجموعات
    0.512 104 53.313  داخل المجموعات
     111 55.786  المجموع الكلي

  للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة ) مة القماشالمحور الثالث (مالء
راء المحكمین فروق معنویة بین آال توجد أنه ) ١٤٢جدول (الب أوضح التحلیل اإلحصائي     

 مستوى المعنویة ، حیث كان فیما یخص عناصر المحور الثالث للجبیر وذلك للتصمیم السادس
وقد اتفقت ،  ٢,٢٣٥یمة ف الجدولیة أقل من ق، وهي  ٠,٦٨٩وقیمة ف المحسوبة ،  ٠,٧٨٦

  عناصر مناسبة. هيأن جمیع عناصر المحور الثالث  على جمیع اآلراء
  
  
  

  
من حیث الخواص  لتقنیةمة القماش لمالء في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ١٤٣جدول (

  )اتالفولون (باألقمشة المخرمة ( قماش الجبیر) للتصمیم السادس الطبیعیة والمیكانیكیة
  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التركیب 
  النسجي

مناسبة 
التقنیة من 
حیث نوع 

  الخامة

مناسبة 
التقنیة من 
حیث وزن 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 
حیث سمك 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
  االنسدال

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
صالبة 
  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التجعد 

  والكرمشة

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
مقاومة 
  االنفجار

 0.33 0.67 0.63 0.40 0.42 0.31 0.31 0.31 سب جداً امن
 0.67 0.33 0.13 0.30 0.33 0.31 0.31 0.23 مناسب

 0.00 0.00 0.25 0.30 0.25 0.38 0.38 0.46 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب
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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

      

 % من المحكمین على أن مناسبة التقنیة للتركیب٣١اتفاق  حصائيوقد أثبت التحلیل اإل     
سب % من المحكمین على أنه عنصر منا٢٣بینما أوضح  عنصر مناسب جداً البنائي النسجي 

% من المحكمین ٣٨. أوضح  % من اآلراء إلى أنه عنصر مناسب إلى حد ما٤٦واتجه ، فقط 
بین أنه عنصر  اآلراء باقي هو عنصر مناسب إلى حد ما، وانقسمأن مناسبة التقنیة لنوع الخامة 

مناسبة التقنیة  فيراء المحكمین وأثبت التحلیل اإلحصائي تطابق آ. فقط  ومناسب مناسب جداً 
. وفیما یخص مناسبة  ن القماش للجبیر للتصمیم السادس مع العنصر السابق له مباشرةلوز 

% من المحكمین أنه عنصر مناسب جدا. ومن ناحیة مناسبة ٤٢التقنیة لسمك القماش أوضح 
 باقي ، بینما انقسم % من المحكمین على أنه عنصر مناسب جداً ٤٠تفق لالنسدال االتقنیة 

راء المحكمین فیما یخص مناسبة التقنیة وأما آمناسب ومناسب إلى حد ما. اآلراء بین انه عنصر 
وفیما  ، القائل بأنه عنصر مناسب جداً  الرأي% منهم أیدوا ٦٣أوضحت أن فقد لصالبة القماش 

بینما ،  % المحكمین أنه عنصر مناسب جداً ٦٧یخص مناسبة التقنیة للتجعد والكرمشة أوضح 
على أنه عنصر مناسب فقط. وفیما یخص مناسبة التقنیة لمقاومة المحكمین أكدت  باقيراء آ

، بینما بقیة  القائل بأنه عنصر مناسب جداً  الرأي% من المحكمین ٣٣القماش لالنفجار أید 
  .  أنه عنصر مناسب فقطاآلراء ذكرت 

  
  
  
  
  
  

  ، تحلیل التباین لبیان االختالف بین أسس تشكیل التقنیة على المانیكان ):١٤٤(جدول 
  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیةومالء ، تنفیذ التقنیةو

  )الفولونات(( قماش الجبیر) للتصمیم السادس باألقمشة المخرمة وذلك  
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
     0.57907 4.205357 471 112أسس 

     0.362338 4.535714 254 56 تنفیذ التقنیة
مالئمة 
القماش 

75 304 4.053333 0.753874     
  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع مصدر 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى   ف المحسوبة  المربعات

  ف الجدولیة  المعنویة
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  التباین
بین 

 3.0334 0.00174 6.5468 3.8188 2 7.6376  المجموعات

داخل 
    0.5833 240 139.992  جموعاتالم

المجموع 
     242 147.629  الكلى

ض النظر عن عناصر بغ، بین المحاور الثالثة للجبیر وذلك للتصمیم األول  فلبیان االختال     
ووجود فروق معنویة ) اختالف أراء المحكمین ١٤٤جدول (الفقد أوضح  كل محور على حدة

اتفقت على أن أسس تشكیل التقنیة عنصر مناسب ،  ، إذ فیما یخص المحاور الثالثةبینهما 
ویتضح ذلك  ، جداً  ان مناسبانصر ، ومالءمة القماش للتقنیة عنبینما تنفیذ التقنیة على المانیكان 

وهي أكبر من ف الجدولیة  ٦،  ٥٤٦٨ وقیمة ف المحسوبة ،  ٠,٠٠١٧٤من قیمة المعنویة 
٣،  ٠٣٣٤ .  

  
 لبیان االختالف بین التل والدانتیل والجبیر تحلیل التباین  ):١٤٥(جدول 

  )الفولونات(للتصمیم السادس   

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  
     0.716287 4.423868 1075 243  التل

     0.403428 4.567901 1110 243 الدانتیل 
     0.61004 4.234568 1029 243 الجبیر

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
مصدر 
  التباین

مجموع 
  المربعات

درجات 
مستوى   ف المحسوبة  متوسط المربعات  الحریة

  ف الجدولیة  المعنویة

بین 
 3.00812 0.00009 11.778 6.79149 2 13.5829  المجموعات

داخل 
    0.576585 726 418.600  المجموعات

بغض النظر عن وذلك للتصمیم السادس ، والجبیر والدانتیل ، لبیان االختالف بین التل      
أنه ) ١٤٥جدول (الب میم على حدة ، فقد أوضح التحلیل اإلحصائيالعناصر الفردیة لكل تص

لنظر عن بغض اوالجبیر ، والدانتیل ، راء المحكمین فیما یخص التل فروق معنویة بین آتوجد 
وقیمة ف  ٠,٠٠٠٠٩، ویتضح ذلك من قیمة مستوى المعنویة  اعناصر تصمیم كل واحد منه

وقد  ٣,٠٠٨تساوى  التيأكبر من قیمة ف الجدولیة  هي التي ١١,٧٧٨تساوى  التيحسوبة الم
 جداً  اً ، بینما الدانتیل كان مناسب أن التل والجبیر كانا مناسبین فقط اإلحصائيأوضح التحلیل 

  وذلك من وجهة نظر المحكمین األربعة عشر.
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مـة الخـواص الطبیعیـة یكـان ومالءنیة وتنفیـذها علـى المانعالقة أسس تشكیل التق -١٩-١-٣
  والمیكانیكیة لقماش التل في التصمیم السابع الفولونات بكشكشة .

  

  صمیم السابع ( الفولونات بكشكشة)الت
راء المحكمـــین حـــول ثالثـــة محـــاور مختلفـــة تخـــص التصـــمیم الســـابع اســـتطالع واســـتبیان آ تـــم     

یتكـــون مـــن ســـبعة عناصـــر  الـــذي)  انأســـس تشـــكیل التقنیـــة علـــى المانیكـــ وهـــى: المحـــور األول (
تحدیـد مكـان الفولونـات بكشكشـة و ،  : اتجـاه نسـیج التقنیـة علـى القمـاشالتـواليوهى علـى ، مختلفة 

عـــدد الفولونــــات و ،  طـــول الفولونـــات بكشكشــــة بالنســـبة لحجـــم المانیكــــانو ،  علـــى جســـم المانیكــــان
 اتـزان الفولونـات بكشكشـةو ،  كشكشـةانتظـام توزیـع الفولونـات بو ،  بكشكشة بالنسبة لحجـم المانیكـان

)  ( تنفیـذ التقنیـة علـى المانیكـان الثـاني. المحـور  دقـة التشـكیل علـى المانیكـانبیـت التقنیـة ، و تثو ، 
وهى حیاكة الفولونـات بكشكشـة علـى البطانـة، إنهـاء الحیاكـة، ، ویتكون من أربعة عناصر مختلفة 

مــــة القمـــاش للتقنیــــة مـــن حیــــث مالء ر الثالـــث (قنیـــة . ویتكــــون المحـــو حیاكــــة التو ،  الشـــكل العـــامو 
  التصمیمات السابقة. في ) من العناصر التي عیة والمیكانیكیةالخواص الطبی

  
  
  
  
  
  
  
  

 باألقمشة المخرمة ): تحلیل التباین ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان ١٤٦جدول (
  )بكشكشة الفولونات( ابع) للتصمیم الستل( قماش ال

      التباین  المتوسط  لمجموعا  العدد  العناصر
     1.076 4 56 14  اتجاه نسیج التقنیة على القماش. 
تحدید مكان الفولونات بكشكشة  

     0.901 4.142 58 14  على جسم المانیكان .

طول  الفولونات بكشكشة  
بالنسبة لحجم الجسم على 

 61 14  المانیكان.
4.357

3 0.862 
    

     0.423 4.5 63 14عدد الفولونات بكشكشة بالنسبة 
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  م  جسم  المانیكان.لحج
انتظام توزیع الفولونات بكشكشة  

     0.576 4.5 63 14  على جسم المانیكان.

اتزان الفولونات بكشكشة في 
     0.373 4.714 66 14  التشكیل على المانیكان .

     0.373 4.714 66 14  تثبیت التقنیة .
     0.247 4.642 65 14  دقة التشكیل على المانیكان.

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.098 0.14 1.612 0.974 7 6.821  بین المجموعات
    0.604 104 62.857  داخل المجموعات
     111 69.67  المجموع الكلي

  ول: أسس تشكیل التقنیة على المانیكانالمحور األ 
راء المحكمین بین آ ةمعنویفرق ال توجد أنه ) ١٤٦جدول (الب حصائيأوضح التحلیل اإل     

، حیث كان مستوى  للتصمیم السابع وذلك، التقنیة على المانیكان للتل  بالنسبة ألسس تشكیل
وهى أقل من ، ١,٦١٢لمحسوبة ، وكانت قیمة ف ا ٠,٠٥وهى قیمة أكبر من ،  ٠,١٤المعنویة 
راء المحكمین األربعة عشر على أن أسس تشكیل ، مما یعنى اتفاق آ ٢,٠٩٨الجدولیة  قیمة ف

وقد أثبت التحلیل  .التقنیة على المانیكان للتل للتصمیم السابع كانت عناصر مناسبة بدرجة كبیرة
بینما ، نصر مناسب فقط عاتفاق المحكمین على أن عنصر طول الفولونات بكشكشة  حصائياإل

  . عناصر مناسبة جداً  هيعناصر المحور األول  باقي
  
  
  

  
 عناصر أسس تشكیل التقنیة على المانیكان في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ١٤٧جدول (

  ) بكشكشة الفولونات (ابع) للتصمیم الستل( قماش الباألقمشة المخرمة 
  تقنیة على المانیكانأسس تشكیل ال رــــــــاصـــــــــعن

 
اتجاه 
نسیج 
  التقنیة

تحدید 
مكان 

الفولونات 
  بكشكشة

طول 
الفولونات 
  بكشكشة

عدد 
الفولونات 
  بكشكشة

انتظام 
توزیع 

الفولونات 
  بكشكشة

اتزان 
الفولونات 
  بكشكشة

تثبیت 
  التقنیة

دقة 
التشكیل 

على 
  المانیكان

 0.64 0.79 0.79 0.64 0.57 0.57 0.43 0.43 امنسب جدً 
 0.36 0.14 0.14 0.21 0.36 0.29 0.36 0.21 مناسب

 0.00 0.07 0.07 0.14 0.07 0.07 0.14 0.29 مناسب إلى حد ما
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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.07 غیر مناسب
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

% من المحكمین على أن اتجاه نسیج التقنیة ٤٣ تفاقا أیضاً  حصائيأوضح التحلیل اإلكما      
% من المحكمین إلى أنه عنصر ٢١راء ما اتجهت آبین ، على القماش هو عنصر مناسب جداً 

راء ذكرت ه عنصر مناسب إلى حد ما وبقیة اآلإلى أن % من اآلراء اتجه٢٩، بینما فقط  مناسب
للتصمیم  وذلك، بكشكشة للتل أنه عنصر غیر مناسب. وفیما یخص تحدید مكان الفولونات 

 % من المحكمین قد اتفقوا على أنه عنصر مناسب جداً ٤٣أن  حصائيالسابع أوضح التحلیل اإل
على أن  % من المحكمین٥٧% من اآلراء ذكرت أنه عنصر مناسب فقط. وقد اتفق ٣٦بینما ، 

ین إلى أنه % من أراء المحكم٢٩، بینما اتجه  عنصر مناسب جداً طول الفولونات بكشكشة 
% من ٥٧اتفاق  تضح إحصائیاً ا یخص عدد الفولونات بكشكشة فقد اعنصر مناسب. وفیم

% من المحكمین أنه مناسب وبقیة ٣٦بینما أوضح  ، المحكمین على أنه عنصر مناسب جداً 
انتظام توزیع  فيأراء المحكمین وأما ، أنه عنصر مناسب إلى حد ما اتفقت على راء اآل

.  القائل بأنه عنصر مناسب جداً  ون الرأي% منهم یؤید٦٤أوضحت أن فقد شة الفولونات بكشك
اتجهت إلى القول بان اتزان الفولونات بكشكشة هو عنصر  المحكمین% من ٧٩أراء بینما 

% من ٧٩اتفق و .  فقط مناسب % من المحكمین أنه عنصر١٤، فیما ذكر مناسب جداً 
اتفقت  اآلراء% من ١٤بینما  ،نصر مناسب جداً المحكمین على أن عنصر تثبیت التقنیة هو ع

دقة وأما راء قالت انه عنصر مناسب إلى حد ما. اآل وباقي، أنه عنصر مناسب فقط على  
% من المحكمین بینما ٦٤من وجهة نظر  جداً  اً مناسب اً كان عنصر  فقد التشكیل على المانیكان

  . ب فقطالقائل بأنه عنصر مناس الرأي% من اآلراء اتجهت إلى ٣٦
راء المحكمین وعدم اختالفهم حول عناصر أسس تشكیل التقنیة آ تفاقمما سبق یتضح ا     

عناصر  یم السابع وان عناصره المختلفة هيعلى المانیكان وذلك للتل فیما یخص التصم
  . مناسبة وبدرجة كبیرة

  
  

 خرمة الم ةالمانیكان باألقمشتقنیة على اللتنفیذ ): تحلیل التباین ١٤٨جدول (
  )الفولونات بكشكشة(( قماش التل) للتصمیم السابع 

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
     0.247 4.642 65 14  حیاكة التقنیة .

حیاكة  الفولونات بكشكشة 
     0.219 4.714 66 14  على البطانة

     0.247 4.642 65 14  إنھاء الحیاكة .
     0.219 4.714 66 14  الشكل العام .

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
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مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.782 0.958 0.101 0.023 3 0.071  بین المجموعات
    0.233 52 12.142  داخل المجموعات
     55 12.21  المجموع الكلى

  (تنفیذ التقنیة على المانیكان) الثانيالمحور 
راء فروق معنویة بین آال توجد أنه ) ١٤٨جدول (الأثبت التحلیل االحصائى الموضح ب     

(تنفیذ التقنیة على المانیكان) حیث كانت  الثانيالمحكمین فیما یخص العناصر المختلفة للمحور 
أقل ، وهي  ٠,١٠١محسوبة وقد كانت قیمة ف ال،  ٠,٠٥وهى أكبر من  ٠,٩٥٨قیمة المعنویة 

 الثانيأن كل عناصر المحور . وقد أوضح التحلیل اإلحصائي  ٢,٧٨٢لیة من قیمة ف الجدو 
  . عناصر مناسبة جداً  هي
  

 ةباألقمش التقنیة على المانیكان تنفیذ في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ١٤٩جدول (
  )كشكشةالفولونات ب(المخرمة ( قماش التل) للتصمیم السابع 

  تنفیذ التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

الفولونات حیاكة   حیاكة التقنیة 
  الشكل العام  إنھاء الحیاكة  بكشكشة

 0.71 0.64 0.71 0.64 سب جداً امن
 0.29 0.36 0.29 0.36 مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 ناسب إطالقاً غیر م

ا أنهمعلى راء المحكمین % من آ٦٤إنهاء الحیاكة فقد اتفق  و ، بالنسبة لحیاكة التقنیةأما      
% من ٧١أتفق و .  % من اآلراء وجدت أنه عنصر مناسب فقط٣٦بینما  جداً  انبمناس انصر عن

،  جداً  ان مناسبانصر العام هم عن، والشكل  أراء المحكمین على أن حیاكة الفولونات بكشكشة
   . فقط ان مناسبانصر ا عن% من اآلراء أنهم٢٩بینما أكد 

  
مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لمالء): تحلیل التباین ١٥٠جدول (

  ) الفولونات بكشكشة ( باألقمشة المخرمة ( قماش التل) للتصمیم السابع
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

     0.242 4.666 56 12  مناسبة التقنیة للتركیب النسجي  للقماش 
     0.204 4.75 57 12  مناسبة التقنیة من حیث نوع الخامة 

     0.151 4.833 58 12  وزن  المناسبة التقنیة من حیث 
     0.090 4.909 54 11   مناسبة التقنیة من حیث سمك  القماش
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     0.111 4.888 44 9  نسدال  القماش .ال مناسبة التقنیة 
     0 5 35 7  مناسبة التقنیة لقوة الصالبة  للقماش 

     0 5 25 5  لتجعد والكرمشة لمناسبة التقنیة 
     0.242 4.666 56 12  مناسبة التقنیة لقوه االنفجار للقماش .

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
مجموع   مصدر التباین

  المربعات
ات درج

  الحریة
متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.251 0.422 1.487 0.119 7 0.839  بین المجموعات
    0.080 104 8.381  داخل المجموعات
     111 9.220  المجموع الكلي

  الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة ) مة القماش للتقنیة من حیثثالث (مالءالمحور ال
عناصر المحور الثالث  فيراء المحكمین ) نتائج تحلیل التباین آل١٥٠جدول (الضح یو      

روق فال توجد أنه یتضح  حصائيلیل اإل. من هذا الجدول ومن التح وذلك للتل للتصمیم السابع
راء المحكمین فیما یخص العناصر الثمانیة للمحور الثالث ، حیث كانت قیمة معنویة بین آ

وهى أقل من ،  ١,٤٨٧وكانت قیمة ف المحسوبة ،  ٠,٠٥هى أكبر من و  ،٠,٤٢٢المعنویة 
تفاق المحكمین على أن جمیع عناصر المحور الثالث ، مما یوضح ا ٢,٢٥١قیمة ف الجدولیة 

  كانت مناسبة.
  
  
  
  
  

من حیث الخواص  لتقنیةمة القماش لمالء في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ١٥١جدول (
  )الفولونات بكشكشة(باألقمشة المخرمة ( قماش التل) للتصمیم السابع كیة الطبیعیة والمیكانی

  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التركیب 
  النسجي

مناسبة 
التقنیة من 
حیث نوع 

  الخامة

مناسبة 
التقنیة من 
حیث وزن 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 
حیث سمك 

  قماشال

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
  االنسدال

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
صالبة 
  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التجعد 

  والكرمشة

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
مقاومة 
  االنفجار

 0.75 1.00 1.00 0.89 0.91 0.83 0.75 0.67 سب جداً امن
 0.25 0.00 0.00 0.11 0.09 0.17 0.25 0.33 مناسب
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 حد ما مناسب إلى

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب



 
٢٨٣

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

% من المحكمین على أنه عنصر ٦٧تفق ا النسجيوفیما یخص مناسبة التقنیة للتركیب      
أوضح التحلیل و .  عنصر مناسب فقط% من المحكمین أنه ٣٣أوضح بینما  ، مناسب جداً 

تقنیة أن مناسبة التقنیة لنوع الخامة ومناسبة ال على % من المحكمین٧٥اتفاق  حصائياإل
ان مناسبان صر ، وبقیة اآلراء أوضحت أنهم عن جداً  اسبانمن انصر لمقاومة القماش لالنفجار عن

  . فقط
ن مناسبة التقنیة % من المحكمین على أ ٨٣أیضا اتفاق  ئيحصاأوضح التحلیل اإل كما     

كما اتفق .  بینما بقیة اآلراء ذكرت بأنه عنصر مناسب، فقط عنصر مناسب لوزن القماش 
، وبقیة اآلراء عنصر مناسب جداً لسمك القماش % من المحكمین على أن مناسبة التقنیة ٩١

مناسبة التقنیة لصالبة القماش أوضح أیدت القول بأنه عنصر مناسب فقط .  وفیما یخص 
% من المحكمین على أنه مناسب ١١ق تف، بینما ا مناسب جداً  % من المحكمین أنه عنصر٨٩

اتفاق جمیع المحكمین بال استثناء على أن مناسبة التقنیة  حصائيوضح التحلیل اإل. وأفقط 
  . جداً ان مناسبان صر ا عنلصالبة القماش والتجعد والكرمشة هم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  تحلیل التباین لبیان االختالف بین أسس تشكیل التقنیة على المانیكان ، ):١٥٢(جدول 

  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیةومالء ، تنفیذ التقنیةو 
  )الفولونات بكشكشة(باألقمشة المخرمة ( قماش التل) للتصمیم السابع وذلك  
      التباین  المتوسط  وعالمجم  العدد  العناصر
     0.687676 4.448718 694 156أسس 
     0.276667 4.69 469 100تنفیذ 

     0.519627 4.553571 510 112مة مالء
  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مصدر 
  التباین

مجموع 
  المربعات

درجات 
مستوى   وبةف المحس  متوسط المربعات  الحریة

  ف الجدولیة  المعنویة

 3.020 0.034 3.386 1.778 2 3.556بین 
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  المجموعات
داخل 

    0.525091 365 191.658  المجموعات
المجموع 

     367 195.214  الكلي

عن ، وذلك للتصمیم السابع بغض النظر لبیان االختالف بین المحاور الثالثة للتل      
اتجاه واحد  في) نتائج تحلیل التباین ١٥٢جدول (القد أوضح العناصر المختلفة لكل محور ف

مة ومالء،  تنفیذ التقنیةو ،  المحاور الثالثة ( تشكیل التقنیة على المانیكان فيراء المحكمین آل
أنه یتضح  ل. من هذا الجدو ض النظر عن عناصر كل محور على حدة القماش للتقنیة) بغ

حیث كانت قیمة المعنویة فیما یخص المحاور الثالثة  راء المحكمینفروق معنویة بین آتوجد 
وهى أكبر من قیمة ف ،  ٣,٣٨٦وكانت قیمة ف المحسوبة ،  ٠,٠٥أقل من وهي ،  ٠,٠٣٤

ا تنفیذ التقنیة هم. وقد اثبت التحلیل اإلحصائي أن أسس تشكیل التقنیة و  ٣,٠٢٠ولیة الجد
ض النظر عن بغ ، جداً  اً كان مناسبمة القماش للتقنیة ، بینما مالءفقط  مناسبان انصر عن

  .عناصر كل محور على حدة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
مـة الخـواص الطبیعیـة مالءعالقة أسس تشكیل التقنیة وتنفیـذها علـى المانیكـان و  -٢٠-١-٣

 والمیكانیكیة لقماش الدانتیل في التصمیم السابع الفولونات بكشكشة .
  

 باألقمشة المخرمة  ة على المانیكان): تحلیل التباین ألسس تشكیل التقنی١٥٣جدول (
  )الفولونات بكشكشة(( قماش الدانتیل) للتصمیم السابع 

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
اتجاه نسیج التقنیة على 

     0.725 3.428 48 14  القماش .

تحدید مكان الفولونات 
بكشكشة  على جسم 

 0.862 3.642 51 14  المانیكان .
    

     1.17 3.642 51 14فولونات بكشكشة  طول  ال
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بالنسبة لحجم الجسم على 
  المانیكان.

عدد الفولونات بكشكشة 
بالنسبة لحجم  جسم  

 1.302 3.928 55 14  المانیكان.
    

انتظام توزیع الفولونات 
بكشكشة  على جسم 

 1.148 3.928 55 14  المانیكان.
    

اتزان الفولونات بكشكشة 
     1.142 4.285 60 14  یكان .في التشكیل على المان

     0.681 4.285 60 14  تثبیت التقنیة .
     0.4230 4.5 63 14  دقة التشكیل على المانیكان.

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
مجموع   مصدر التباین

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.098 0.047 2.122 1.978 7 13.848  بین المجموعات
    0.9320 104 96.928  داخل المجموعات
     111 110.776  المجموع الكلي

  المحور األول (أسس تشكیل التقنیة على المانیكان)
اتجاه واحد ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان  في) یوضح تحلیل التباین ١٥٣جدول (ال     

 وق معنویةیتضح وجود فر ، ومن التحلیل اإلحصائي من هذا الجدول للدانتیل للتصمیم السابع. 
 ٠,٠٤٧راء المحكمین بالنسبة لعناصر المحور األول ، ویتضح ذلك من مستوى المعنویة بین آ

وهى أكبر من قیمة ف  ، ٢,١٢٢، وكانت قیمة ف المحسوبة  ٠,٠٥وهى قیمة أقل من 
 جداً  اً مناسب اً لتشكیل على المانیكان كان عنصر وقد ثبت إحصائیا أن دقة ا ،  ٢,٠٩٨الجدولیة  

  بینما بقیة عناصر المحور األول كانت عناصر مناسبة فقط. 
  

 عناصر أسس تشكیل التقنیة على المانیكان في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ١٥٤جدول (
  )الفولونات بكشكشة(باألقمشة المخرمة ( قماش الدانتیل) للتصمیم السابع 

  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 
اتجاه 
نسیج 
  التقنیة

تحدید 
مكان 

الفولونات 
  بكشكشة

طول 
الفولونات 
  بكشكشة

عدد 
الفولونات 
  بكشكشة

انتظام 
توزیع 

الفولونات 
  بكشكشة

اتزان 
الفولونات 
  بكشكشة

تثبیت 
  التقنیة

دقة 
التشكیل 

على 
  المانیكان

 0.57 0.50 0.64 0.43 0.43 0.21 0.14 0.07 سب جداً امن
 0.36 0.29 0.07 0.14 0.21 0.43 0.50 0.43 مناسب

 0.07 0.21 0.21 0.36 0.21 0.14 0.21 0.36 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.07 0.07 0.14 0.21 0.14 0.14 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 
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% من المحكمین على أن اتجاه نسیج التقنیة على ٤٣تفاق بت التحلیل االحصائى اوقد أث     
% من المحكمین إلى أنه عنصر غیر  ١٤راء ، بینما اتجهت آ القماش هو عنصر مناسب فقط

 اآلراءو بقیة ، القائل بأنه عنصر مناسب إلى حد ما  الرأي% من اآلراء قد أیدت ٣٦و، مناسب 
 . وفیما یخص تحدید مكان الفولونات بكشكشة للدانتیل وذلكجداً ذكرت أنه عنصر مناسب 

% من المحكمین قد اتفقوا على أنه عنصر ١٤أن  حصائيأوضح التحلیل اإل ، للتصمیم السابع
 اآلراء% من ٢١أن هذا العنصر مناسب فقط بینما % من اآلراء ذكرت ٥٠، ونسبة  مناسب جداً 

% من ٢١اتفاق  حصائي. كما أثبت التحلیل اإل اإلى حد م أنه عنصر مناسباتجه للقول ب
ذكرت  % من اآلراء٤٣و  جداً  اً مناسب اً المحكمین على أن طول الفولونات بكشكشة كان عنصر 

% ٤٣. وفیما یخص عدد الفولونات بكشكشة فقد أتضح إحصائیا اتفاق  بأنه عنصر مناسب فقط
أنه مناسب  على % من اآلراء اتفق٢١ ، و القائل بأنه عنصر مناسب جداً  الرأيمن اآلراء إلى 

محكمین على أن انتظام توزیع % من ال٤٣اتفاق  أیضاً  حصائياإل. أوضح التحلیل  فقط
% من المحكمین أن اتزان الفولونات ٦٤، كما أوضح  عنصر مناسب جداً ونات بكشكشة الفول

عنصر قنیة دد المحكمین أن تثبیت الت، بینما صرح نصف ع بكشكشة هو عنصر مناسب جداً 
یكان للدانتیل دقة التشكیل على المان% من المحكمین على أن ٥٧ما اتفق ، ك مناسب جداً 

وبقیة اآلراء ذكرت أنة عنصر مناسب فقط ومناسب إلى حد  عنصر مناسب جداً للتصمیم السابع 
  . ما 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 رمة باألقمشة المخالتقنیة على المانیكان لتنفیذ ): تحلیل التباین ١٥٥جدول (
  )الفولونات بكشكشة(( قماش الدانتیل) للتصمیم السابع 

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
     0.923 4 56 14  حیاكة التقنیة .

ونات بكشكشة الفولحیاكة 
     0.417 4.428 62 14   على البطانة

     0.417 4.428 62 14  إنھاء الحیاكة 
     0.681 4.2854 60 14  الشكل العام 

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة
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 2.782 0.429 0.936 0.571 3 1.714  بین المجموعات
    0.609 52 31.71  داخل المجموعات
     55 33.428  المجموع الكلى

  نفیذ التقنیة على المانیكان)(ت الثانيالمحور 
عناصر تنفیذ  فيراء المحكمین اتجاه واحد آل في) نتائج تحلیل التباین ١٥٥یوضح جدول (     

اختالف ال یوجد أنه . من هذا الجدول یتضح  التقنیة على المانیكان للدانتیل للتصمیم السابع
لك من قیمة المعنویة ویتضح ذ،  راء المحكمین حول عناصر المحور الثالثبین آ معنوي

من ف الجدولیة  وهي أقل ، ٠,٩٣٦وقیمة ف المحسوبة ،  ٠,٠٥أكبر من وهي  ٠,٤٢٩
.  تفاق المحكمین على عناصر المحور الثالث للدانتیل للتصمیم السابع، مما یعني ا ٢,٧٨٢

  عناصر مناسبة فقط. الجدول أن جمیع عناصر هذا المحورویتضح من هذا 
  

باألقمشة  التقنیة على المانیكان تنفیذ فيالمئویة ألراء المحكمین  ): النسبة١٥٦جدول (
  )الفولونات بكشكشة(المخرمة ( قماش الدانتیل) للتصمیم السابع 

  تنفیذ التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن
الفولونات حیاكة   حیاكة التقنیة 

  الشكل العام  إنھاء الحیاكة  بكشكشة

 0.50 0.50 0.50 0.36 سب جداً امن
 0.29 0.43 0.43 0.36 مناسب

 0.21 0.07 0.07 0.21 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.07 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 غیر مناسب إطالقاً 

راء المحكمین قد اتفقت على أن حیاكة % من آ٢١أیضا أن  حصائيوقد أثبت التحلیل اإل     
% من المحكمین على أن هذا العنصر هو ٧تفق لى حد ما ، بینما اإ التقنیة كان عنصر مناسب

وعنصر مناسب فقط.  ، بقیة اآلراء انقسمت بین أنه عنصر مناسب جداً ، و عنصر غیر مناسب 
أن نصف عدد المحكمین ترى  لفولونات بكشكشة أوضح التحلیل اإلحصائيوفیما یخص حیاكة ا

% من المحكمین على أنه عنصر مناسب فقط ٤٣راء ، بینما اتفقت آ أنه عنصر مناسب جداً 
راء قد أثبت التحلیل االحصائى تطابق آوبقیة اآلراء ذكرت أنه عنصر مناسب إلى حد ما. و 

ق له. وفیما یخص الشكل العنصر الساب فيعنصر إنهاء الحیاكة مع رأیهم  فيالمحكمین تماما 
 اتجه اآلراء% من ٢٩و   ،  داً اتفق نصف عدد المحكمین على أن هذا العنصر مناسب جالعام 
عنصر  سب فقط ، بینما بقیة اآلراء اتجهت إلى القول بأنهالقائل بأنه عنصر منا الرأيإلى 

  مناسب إلى حد ما.
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ص الطبیعیة والمیكانیكیة مة القماش للتقنیة من حیث الخوالمالء): تحلیل التباین ١٥٧جدول (
  )الفولونات بكشكشة(م السابع باألقمشة المخرمة ( قماش الدانتیل) للتصمی

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
     1.719 3.916 47 12  مناسبة التقنیة للتركیب النسجي  للقماش 
     1.719 3.916 47 12  مناسبة التقنیة من حیث نوع الخامة 

     1.272 4 48 12  وزن  المناسبة التقنیة من حیث 
     1.018 4.272 47 11   القماش  مناسبة التقنیة من حیث سمك

     0.277 4.555 41 9  نسدال  القماش .المناسبة التقنیة  
     0.238 4.714 33 7  مناسبة التقنیة لقوة الصالبة  للقماش 

     0.3 4.6 23 5  لتجعد والكرمشة لمناسبة التقنیة 
     1.719 3.916 47 12  مناسبة التقنیة لقوه االنفجار للقماش .

  ـلیـــــل التــــــبایــنتحـــــ

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.251 0.466 1.390 0.893 7 6.251  بین المجموعات
    0.642 104 66.86  داخل المجموعات
     111 73.11  المجموع الكلى

  قماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة )مة الالمحور الثالث (مالء
راء المحكمین فروق معنویة بین آال توجد أنه ) ١٥٧جدول (الب حصائيأوضح التحلیل اإل     

، حیث كانت مستوى  وذلك للتصمیم السابع ، فیما یخص عناصر المحور الثالث للدانتیل
  .  ٢,٢٥١أقل من قیمة ف الجدولیة ي ، وه  ١,٣٩٠ وقیمة ف المحسوبة،  ٠,٤٦٦المعنویة 

  
  
  

من حیث الخواص  لتقنیةمة القماش لمالء في): النسبة المئویة ألراء المحكمین ١٥٨جدول (
  لفولونات بكشكشةاباألقمشة المخرمة ( قماش الدانتیل) للتصمیم السابع الطبیعیة والمیكانیكیة 

  یكانأسس تشكیل التقنیة على المان رــــــــاصـــــــــعن

 

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التركیب 
  النسجي

مناسبة 
التقنیة من 
حیث نوع 

  الخامة

مناسبة 
التقنیة من 
حیث وزن 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 
حیث سمك 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
  االنسدال

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
صالبة 
  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التجعد 

  والكرمشة

مناسبة 
تقنیة من ال

حیث 
مقاومة 
  االنفجار

 0.50 0.60 0.71 0.56 0.55 0.50 0.50 0.50 سب جداً امن
 0.08 0.40 0.29 0.44 0.27 0.08 0.08 0.08 مناسب

 0.34 0.00 0.00 0.00 0.09 0.34 0.34 0.34 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.08 0.00 0.00 غیر مناسب
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 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 غیر مناسب إطالقاً 

البنائي % من الحكمین على أن مناسبة التقنیة للتركیب ٥٠اتفاق  لقد ثبت إحصائیاً و      
مناسبة التقنیة لمقاومة ، و مناسبة التقنیة لوزن القماش و مناسبة التقنیة لنوع الخامة، و  النسجي

عناصر  %  من المحكمین على أنها٣٤فق ا ات، بینم عناصر مناسبة جداً القماش لالنفجار 
  مناسبة إلى حد ما. 

قماش %من المحكمین على أن مناسبة التقنیة لسمك ال٥٥فاق ات حصائيأثبت التحلیل اإل     
% من المحكمین أنه عنصر ٢٧بینما أوضح  ، عنصر مناسب جداً للدانتیل للتصمیم السابع 

وأنه عنصر ، ین أنه عنصر مناسب إلى حد ما ب بالتساويوانقسمت بقیة اآلراء ، مناسب فقط 
% من المحكمین على أنه ٥٦تفق مناسبة التقنیة النسدال القماش ا غیر مناسب. وفیما یخص

% من نصف المحكمین أن هذا العنصر مناسب فقط. ٤٤، بینما أكد  عنصر مناسب جداً 
، جدًا عنصر مناسب أنه % من المحكمین ٧١القماش أكد  وبالنسبة لمناسبة التقنیة لصالبة

 أیضاً  وأثبت التحلیل اإلحصائي.  القائل بأنه عنصر مناسب فقط الرأيأیدت  اآلراءبینما بقیة 
وبقیة  عنصر مناسب جداً سبة التقنیة للتجعد والكرمشة  % من المحكمین على أن منا٦٠اتفاق 
  ذكرت أنه عنصر مناسب فقط. اآلراء

  
  
  
  
  
  
  

  ان االختالف بین أسس تشكیل التقنیة على المانیكان ،تحلیل التباین لبی ):١٥٩(جدول 
  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیةومالء ، تنفیذ التقنیةو 
  )الفولونات بكشكشة(باألقمشة المخرمة ( قماش الدانتیل) للتصمیم السابع وذلك  

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
أسس تشكیل 

  نیةالتق
112 443 3.955357 0.997989     

     0.607792 4.285714 240 56 تنفیذ التقنیة
     1.091308 4.205882 286 68مة مالء

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
مصدر 
  التباین

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى   ف المحسوبة  المربعات

  ف الجدولیة  المعنویة

 3.03458 0.06959 2.695722 2.514345 2 5.02869 بین



 
٢٩٠

  المجموعات
داخل 

    0.932717 233 217.323  المجموعات
المجموع 

     235 222.3517  الكلى

وذلك للتصمیم السابع بغض النظر عن ، بین المحاور الثالثة للدانتیل  فلبیان االختال     
راء فروق معنویة بین آال توجد أنه ) ١٥٩جدول (الفقد أوضح  ر كل محور على حدةعناص

وقیمة ف ،  ٠,٠٦٩٥٩ویتضح ذلك من قیمة المعنویة ، المحكمین فیما یخص المحاور الثالثة 
، وقد اثبت التحلیل اإلحصائي أن . ٣,٠٣٤وهى أقل من قیمة ف الجدولیة ،  ٢,٦٩٥المحسوبة 

وتنفیذ التقنیة، انیكان ، راء معظم المحكمین قد اتفقت على أن أسس تشكیل التقنیة على المآ
  . عناصر مناسبة فقط ومالءمة القماش للتقنیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
مـة الخـواص الطبیعیـة نیة وتنفیـذها علـى المانیكـان ومالءعالقة أسس تشكیل التق -٢١-١-٣

 والمیكانیكیة لقماش الجبیر في التصمیم السابع الفولونات بكشكشة .
  

 باألقمشة المخرمة  التقنیة على المانیكان): تحلیل التباین ألسس تشكیل ١٦٠جدول (
  )الفولونات بكشكشة() للتصمیم السابع الجبیر ( قماش 

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
اتجاه نسیج التقنیة على 

     1.478 3.357 47 14  القماش .

تحدید مكان الفولونات بكشكشة  
     1.631 3.357 47 14  على جسم المانیكان .

ل  الفولونات بكشكشة  طو
بالنسبة لحجم الجسم على 

 1.016 3.642 51 14  المانیكان.
    



 
٢٩١

عدد الفولونات بكشكشة 
     1.785 3.642 51 14  بالنسبة لحجم  جسم  المانیكان.

انتظام توزیع الفولونات 
     1.076 4 56 14  بكشكشة  على جسم المانیكان.

اتزان الفولونات بكشكشة في 
     1.148 4.071 57 14  انیكان .التشكیل على الم

     0.994 3.928 55 14  تثبیت التقنیة .
     0.840 4.071 57 14  دقة التشكیل على المانیكان.

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
مجموع   مصدر التباین

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى   ف المحسوبة  المربعات

  المعنویة
ف 

  الجدولیة
 2.098 0.425 1.01401 1.264 7 8.848  بین المجموعات
    1.246 104 129.6  داخل المجموعات
     111 138.4  المجموع الكلى

  المحور األول (أسس تشكیل التقنیة على المانیكان)
اتجاه واحد ألسس تشكیل التقنیة على المانیكان  في) تحلیل التباین ١٦٠یوضح جدول (

ال توجد أنه یتضح  ن هذا الجدول ومن التحلیل اإلحصائي. م وذلك للتصمیم السابع، للجبیر 
راء المحكمین فیما یخص عناصر المحور األول ویتضح ذلك من قیمة فروق معنویة بین آ

.  ٢,٠٩٨أقل من ف الجدولیة  هي التي،  ١,٠١٤٠١وقیمة ف المحسوبة ،  ٠,٤٢٥المعنویة 
  . عناصر مناسبة فقط كانتور أن جمیع عناصر هذا المح ومن هذا الجدول یتضح أیضاً 

  
  
  
  

  
 عناصر أسس تشكیل التقنیة على المانیكان فيراء المحكمین ): النسبة المئویة آل١٦١جدول (

  )الفولونات بكشكشة (باألقمشة المخرمة ( قماش الجبیر ) للتصمیم السابع 
  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 
اتجاه 
نسیج 
  التقنیة

تحدید 
مكان 

الفولونات 
  بكشكشة

طول 
الفولونات 
  بكشكشة

عدد 
الفولونات 
  بكشكشة

انتظام 
توزیع 

الفولونات 
  بكشكشة

اتزان 
الفولونات 
  بكشكشة

تثبیت 
  التقنیة

دقة 
التشكیل 

على 
  المانیكان

 0.43 0.43 0.50 0.43 0.36 0.21 0.21 0.21 سب جداً امن
 0.21 0.07 0.14 0.21 0.21 0.36 0.29 0.21 مناسب

 0.36 0.50 0.29 0.29 0.21 0.29 0.21 0.36 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.07 0.07 0.14 0.14 0.21 0.14 غیر مناسب



 
٢٩٢

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.07 0.07 غیر مناسب إطالقاً 

       
بینما  ، % من المحكمین أنه عنصر مناسب جداً ٢١أوضح فیما یخص اتجاه نسیج التقنیة      
% من المحكمین أنه عنصر ٣٦وأكد ، % من المحكمین أكدوا أنه عنصر مناسب فقط ٢١

للتصمیم السابع  مناسب إلى حد ما. وبالنسبة لتحدید مكان الفولونات بكشكشة للجبیر وذلك
، بینما  اتفقوا على أنه عنصر مناسب جداً % من المحكمین ٢١أن  حصائيأوضح التحلیل اإل

. وفیما یخص طول الفولونات بكشكشة  إلى أن هذا العنصر مناسب فقط تجه% من اآلراء ا٢٩
% من اآلراء على ٣٦ا أكد بینم ، % من المحكمین على أنه عنصر مناسب جداً ٢١فقد اتفق 

  . عنصر مناسب جداً  الفولونات بكشكشة أن عدد
  

 % من المحكمین أنه عنصر مناسب٥٠ومن ناحیة اتزان الفولونات بكشكشة، أوضح 
 مناسب فقط. وقد أثبت التحلیل اإلحصائي % المحكمین على أنه عنصر١٤بینما اتفق  ، جداً 

دقة التشكیل على انتظام توزیع الفولونات بكشكشة و % من المحكمین على أن ٤٣أیضا أتفاق 
  . جداً  انمناسب انالمانیكان كان عنصر 

  
  
  
  
  
  

 باألقمشة المخرمةكان التقنیة على المانیلتنفیذ ): تحلیل التباین ١٦٢جدول (
  )الفولونات بكشكشة(( قماش الجبیر) للتصمیم السابع 

      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر
     1.494 3.571 50 14  حیاكة التقنیة .

ونات بكشكشة على الفولحیاكة 
     0.489 4.214 59 14   البطانة

     0.527 4.285 60 14  إنھاء الحیاكة .
     0.554 4.357 61 14  الشكل العام .

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة



 
٢٩٣

 2.782 0.079 2.391 1.833 3 5.5  بین المجموعات
    0.766 52 39.857  داخل المجموعات
     55 45.357  المجموع الكلي

  (تنفیذ التقنیة على المانیكان) الثانيالمحور 
عناصر  فيراء المحكمین اتجاه واحد آل في) نتائج تحلیل التباین ١٦٢جدول (الیوضح      

اختالف ال یوجد أنه . من هذا الجدول یتضح  تنفیذ التقنیة على المانیكان للجبیر للتصمیم السابع
القیمة المعنویة  أن. حیث اتفقت اآلراء على  نيالمحكمین حول عناصر المحور الثاراء بین آ
مما یوضح اتفاق  ٢‚٧٨٢أقل من ف الجدولیة  ٢‚٣٩١وكانت قیمة ف المحسوبة   ،  ٠‚٠٧٩

  عناصر مناسبة.  هيجمیع عناصر هذا المحور المحكمین على أن 
  

قمشة باأل التقنیة على المانیكان تنفیذ فيراء المحكمین ): النسبة المئویة آل١٦٣جدول (
  )الفولونات بكشكشة(المخرمة( قماش الجبیر) للتصمیم السابع 

  تنفیذ التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

الفولونات حیاكة   حیاكة التقنیة 
  الشكل العام  إنھاء الحیاكة  بكشكشة

 0.50 0.43 0.36 0.29 منسب جدا
 0.36 0.43 0.50 0.21 مناسب

 0.14 0.14 0.14 0.36 مناسب إلى حد ما
 0.00 0.00 0.00 0.07 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.07 غیر مناسب إطالقا

 قد اتفقت على أن حیاكة التقنیة راء المحكمین % من آ٢٩أیضًا أن  حصائياإل أثبت التحلیل
نما یب، القائل بأنه عنصر مناسب فقط  الرأي% من اآلراء أیدت  ٢١و ، عنصر مناسب جداً 

اآلراء بین انه  باقي أنه عنصر مناسب إلى حد ما ، وانقسممن المحكمین على  %٣٦اتفق 
% من المحكمین إلى أن إنهاء ١٤. اتجهت أراء  وغیر مناسب إطالقاً  ، عنصر غیر مناسب

 بین أنه عنصر مناسب جداً  اآلراء باقيالحیاكة هو عنصر مناسب إلى حد ما ، بینما انقسمت 
عنصر مناسب المحكمین على أن الشكل العام  % من٥٠تفاقا اً ومناسب فقط.  وثبت إحصائی

المحكمین ذكروا أنه  وباقي، % من المحكمین على أنه عنصر مناسب فقط ٣٦بینما أكد  ، جداً 
  عنصر مناسب إلى حد ما.

  
واص الطبیعیة والمیكانیكیة لمالئمة القماش للتقنیة من حیث الخ): تحلیل التباین ١٦٤جدول (

  )الفولونات بكشكشة ( ( قماش الجبیر ) للتصمیم السابعمخرمة باألقمشة ال
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

مناسبة التقنیة للتركیب النسجي  
     2.333 3.166 38 12  للقماش 



 
٢٩٤

مناسبة التقنیة من حیث نوع 
     1.672 3.454 38 11  الخامة 

مناسبة التقنیة من حیث 
     1.901 3.416 41 12  وزن  ال

مناسبة التقنیة من حیث سمك  
   القماش

11 40 3.636 1.854     
     1.194 3.777 34 9  نسدال  القماش .المناسبة التقنیة  

مناسبة التقنیة لقوة الصالبة  
     1.333 4 28 7  للقماش 

لتجعد لمناسبة التقنیة 
     1.3 3.6 18 5  والكرمشة 

مناسبة التقنیة لقوه االنفجار للقماش 
.  

12 38 3.166 2.333     
  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ف 
  الجدولیة

 2.254 0.884 0.574 0.577 7 4.045  بین المجموعات
    1.005 104 104.611  داخل المجموعات
     111 108.65  المجموع الكلي

  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة )المحور الثالث (مالء
فروق معنویة بین أراء المحكمین ال توجد أنه ) ١٦٤جدول (الب أوضح التحلیل اإلحصائي       

مستوى المعنویة  ، حیث كان فیما یخص عناصر المحور الثالث للجبیر وذلك للتصمیم السابع
وقد اتفقت ،  ٢,٢٥٤أقل من قیمة ف الجدولیة  ، وهي ٠,٥٧٤وقیمة ف المحسوبة  ، ٠,٨٨٤

  . عناصر مناسبة هيأن جمیع عناصر المحور الثالث على جمیع اآلراء 
  
  
  
  

من حیث الخواص  لتقنیةمة القماش لفي مالء): النسبة المئویة ألراء المحكمین ١٦٥جدول (
  ( قماش الجبیر ) للتصمیم السابع الفولونات بكشكشة باألقمشة المخرمة الطبیعیة والمیكانیكیة

  أسس تشكیل التقنیة على المانیكان رــــــــاصـــــــــعن

 

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التركیب 
  النسجي

مناسبة 
التقنیة من 
حیث نوع 

  الخامة

مناسبة 
التقنیة من 
حیث وزن 

  القماش

مناسبة 
التقنیة من 
حیث سمك 

  القماش

مناسبة 
من  التقنیة

حیث 
  االنسدال

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
صالبة 
  القماش

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
التجعد 

  والكرمشة

مناسبة 
التقنیة من 

حیث 
مقاومة 
  االنفجار

 0.43 0.20 0.43 0.33 0.36 0.33 0.27 0.25 منسب جداً 
 0.29 0.40 0.29 0.22 0.18 0.08 0.18 0.17 مناسب



 
٢٩٥

 0.14 0.20 0.14 0.33 0.27 0.33 0.36 0.33 مناسب إلى حد ما
 0.14 0.20 0.14 0.11 0.09 0.17 0.09 0.00 غیر مناسب

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.08 0.09 0.25 غیر مناسب إطالقاً 

% من المحكمین على أن مناسبة التقنیة للتركیب ٢٥اتفاق  وقد أثبت التحلیل اإلحصائي     
أنه عنصر مناسب فقط % من المحكمین ١٧نما أوضح بی ، عنصر مناسب جداً البنائي النسجي 

ذكرت أنه عنصر  اآلراء باقي% من اآلراء إلى أنه عنصر مناسب إلى حد ما ، بینما ٣٣واتجه 
% من المحكمین أن مناسبة التقنیة لنوع الخامة هو عنصر ٢٧. أوضح  غیر مناسب إطالقاً 

% من ٣٦صر مناسب فقط وذكر % من المحكمین على أن هذا العن١٨، واتفق  مناسب جداً 
المحكمین بین أنه عنصر غیر  باقيبینما انقسم ،  المحكمین أنه عنصر مناسب إلى حد ما

  .وغیر مناسب إطالقاً  ، مناسب
. % من المحكمین أنه عنصر مناسب جداً ٣٦وفیما یخص مناسبة التقنیة لسمك القماش أوضح 

فقط  المحكمین على أنه عنصر مناسب % من٣٣تفق ناحیة مناسبة التقنیة لالنسدال ا ومن
راء وأما آ% من المحكمین أوضحوا أن هذا العنصر مناسب .  ٢٢إلى حد ما، بینما  ومناسب

أوضحت أن  فقد ومقاومته لالنفجار ، المحكمین فیما یخص مناسبة التقنیة لصالبة القماش
ناسبة التقنیة للتجعد وفیما یخص م عناصر مناسبة جداً  القائل بأنها الرأي% منهم أیدوا ٤٣

% من المحكمین ذكروا ٤٠،  بینما  % المحكمین أنه عنصر مناسب جداً ٢٠والكرمشة أوضح 
 وغیر مناسب، بین أنه عنصر مناسب إلى حد ما  اآلراء ةقیبأنه عنصر مناسب فقط وانقسمت 

.  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ى المانیكان ،تحلیل التباین لبیان االختالف بین أسس تشكیل التقنیة عل ):١٦٦(جدول 
  مة القماش للتقنیة من حیث الخواص الطبیعیة والمیكانیكیةومالء ، تنفیذ التقنیةو 

  )الفولونات بكشكشة(( قماش الجبیر ) للتصمیم السابع باألقمشة المخرمة وذلك  
      التباین  المتوسط  المجموع  العدد  العناصر

أسس تشكیل 
  التقنیة

112 421 3.758929 1.247667     
ذ التقنیةتنفی  56 230 4.107143 0.824675     

مة مالء
القماش 

67 237 3.537313 1.646314     
  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن

  ف الجدولیة  مستوى المعنویة  ف المحسوبة  متوسط المربعاتدرجات مجموع مصدر 
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  الحریة  المربعات  التباین

بین 
 3.034 0.0203 3.961 4.994 2 9.988  المجموعات

داخل 
    1.260 232 292.504  المجموعات
المجموع 

     234 302.493  الكلى

ض النظر عن عناصر وذلك للتصمیم األول بغ ،بین المحاور الثالثة للجبیر فلبیان االختالو      
راء المحكمین فیما یخص المحاور الثالثة ) اتفاق آ١٦٦جدول (الفقد أوضح  كل محور على حدة

وهي أكبر من   ٣، ٩٦١، وقیمة ف المحسوبة  ٠،  ٠٢٠القیمة المعنویة على أن  اتفقت ، إذ
أسس تشكیل التقنیة و تنفیذ مما یوضح اتفاق المحكمین على أن  ٣، ٠٣٤قیمة ف الجدولیة 

  عناصر مناسبة.و مالءمة القماش للتقنیة  التقنیة على المانیكان
 التل والدانتیل والجبیر  تحلیل التباین لبیان االختالف بین) : ١٦٧(جدول 

  بكشكشة الفولوناتللتصمیم السابع   

      التباین  المتوسطالمجمو  العدد  
0.41664 4.614407 1089 236  التل 

3 
    

0.94617 4.105932 969 236 الدانتیل
7 

    
1.29270 3.778723 888 235 الجبیر

8 
    

  تحــــــلیـــــل التــــــبایــن
مصدر 
  التباین

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى   ف المحسوبة  المربعات

  ف الجدولیة  المعنویة

بین 
  تاالمجموع

83.549
19 2 

41.7745
9 

47.2244
3 

0.0000
5 

3.00851
6 

داخل 
  المجموعات

622.75
63 704 

0.88459
7    

المجموع 
  الكلى

706.30
55 706     

وذلك للتصمیم السابع بغض النظر عن ، ر والجبیوالدانتیل ، لبیان االختالف بین التل      
توجد أنه ) ١٦٧جدول (الحصائي بفقد أوضح التحلیل اإلمیم على حدة العناصر الفردیة لكل تص

لنظر عن عناصر راء المحكمین فیما یخص التل والجبیر والدانتیل بغض افروق معنویة بین آ
وقیمة ف المحسوبة  ٠,٠٠٠٠٥، ویتضح ذلك من قیمة مستوى المعنویة  اتصمیم كل واحد منه

. وقد أوضح التحلیل ٣,٠٠٨هي أكبر من قیمة ف الجدولیة التي تساوى و  ٤٧,٢٢تساوى التي
 ، بینما الدانتیل والجبیر للتصمیم السابع كانا مناسبین فقط جداً  اً حصائي أن التل كان مناسباإل

  وذلك من وجهة نظر المحكمین األربعة عشر.
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  صدق وثبات مقیاس التقدیر " استمارة عناصر التقویم " -رابعًا 
  
  صدق المحكمین : -أ

  مقیاس التقدیر وذلك عن طریق :المحكمین لتم التأكد من صدق 
صـــدق المحتـــوى : تـــم عـــرض مقیـــاس التقـــدیر " اســـتمارة عناصـــر التقـــویم " الخاصـــة بقیـــاس بنـــود 

ین ، وعــددهم ( أربعــة عشــر ) فــي التصــمیمات الســبعة محــل التحكــیم علــى مجموعــة مــن المحكمــ
  الدراسة وهي :
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 العقدة البسیطة  . 

  المركبة . العقدة 

 العادي . الدرابیه  

 الشعاعي الدرابیه .  

 المستقیم .  الدرابیه 

 . الفولونات 

 الفولونات بكشكشة  . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  س. وفیما یلي توضیح آراء المحكمین لتحقیق صدق وثبات المقیا
بیان تجاه واحد لوتحلیل التباین ال النسبة المئویة استخدام یم أراء المحكمین عن طریقتم تقو 

ولبیان االختالف بین  . للتصمیمات السبع محل الدراسة االختالف في كل عنصر على حدة
 ٠,٠٥ عند احتمال إحصائيوق معنویة فر ، ونجد أنه ال توجد  المحاور المختلفة لكل تصمیم

أم ال.  جداً  اً نى ثبات واتفاق أراء المحكمین حول عنصر ما سواء كان هذا العنصر مناسبعمما ی
  ذلك.)  یوضح  ٧والجدول رقم ( 

  
  آلراء المحكمین )  یوضح صدق وثبات مقیاس التقدیر ٧جدول رقم ( 
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متوافر   بنــــود التــحكیــم
  لحد كبیر

متوافر 
  لحد ما

غیر 
  متوافر

 0% 7.1% 92.9%  ار لتقنیة تشكیل العقدة البسیطةمة بنود المعیمدى مالء
 0% 15.4% 84.6% مة بنود المعیار لتقنیة تشكیل العقدة المركبةمدى مالء
 0% 15.4% 84.6% مة بنود المعیار لتقنیة تشكیل الدرابیة العادىمدى مالء
 0% 15.4% 84.6% مة بنود المعیار لتقنیة تشكیل الدرابیة الشعاعىمدى مالء

 0% 7.7% 92.3% مة بنود المعیار لتقنیة تشكیل الدرابیة المستقیممالء مدى
 0% 15.4% 84.6% مة بنود المعیار لتقنیة تشكیل الفولوناتمدى مالء
 0% 8.3% 91.7% مة بنود المعیار لتقنیة تشكیل الفولونات بكشكشةمدى مالء

 0% 7.7% 92.3% سھولة صیاغة العبارات
 0% 15.4% 84.6% وضوح العبارات

 0% 23.1% 76.9% دقة العبارات وتحدیدھا
 0% 15.4% 84.6% شمول العبارات لخصائص التقنیة

 0% 15.4% 84.6% تحدید العبارات للتقنیة المحددة

       
أن نسبة االتفاق لبند التحكیم ( متوفر لحد كبیر ) تراوحت بین  یتضح من الجدول      
  عة مما یدل على صدق مقیاس التقدیر .   % ، وهي نسبة مرتف٩٢,٩% إلى ٧٦,٩

  
  
  
  
  
تم التأكد من ثبات مقیاس التقدیر للمحاور الثالثة السابق ذكرها ،  ثبات المصححین : -ب

ولحساب ثبات المصححین باستخدام تحلیل التباین أحادي االتجاه لبیان االختالف بین عدد 
   . )٣٣( المحكمین وبنود التحكیم ، كما هو موضح في الشكل رقم
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  یم )یوضح عدد المحكمین نحو بنود التحكیم الستمارة التقو  ٣٣- ( شكل 
فــي مقیــاس التقــدیر بنســبة  -) نحــو بنــود التحكــیم ، وهــي ثالثــة  ١٤عــدد المحكمــین ( یتضــح أن 

، وهــي نســبة منخفضــة جــدًا وموضــحة  *%)١٣,٤٧٥، ومتــوفر لحــد مــا ( *غیــر متــوفر ( صــفر )
،  وهــي مرتفعــة ، وهــذا یــدل  *% )٨٦,٥٢٥، بینمــا نســبة متــوفر لحــد كبیــر (  فــي الشــكل البیــاني

  على ثبات المصححین .
تــــم حســــاب المتوســــط لبنــــود التحكــــیم فــــي كــــل فئــــة ، ومــــن هنــــا ظهــــرت النتــــائج الموضــــحة  *     

  ) .  ٣٣) والشكل رقم (٧بالجدول رقم(
  

ــــم التأكــــد أیضــــًا مــــن ثبــــات المصــــححین باســــتخدام تحلیــــل ال      ــــاین أحــــادي االتجــــاه لبیــــان وت تب
المحكمین نحو بنود التحكـیم ، كمـا هـو موضـح فـي الشـكل رقـم  ءاالختالف بین النسبة المئویة آلرا

)٣٤. (  
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النسبة المئویة 
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متوفر لحد كبیر متوفر لحد ما غیر متوفر

 
 

  یم ) مارة التقو التحكیم الستبنود  یوضح النسبة المئویة ألراء المحكمین نحو ٣٤ - ( شكل 
  

فــي مقیــاس التقــدیر أن نســبة  -ثالثــة وهــي  -عــدد المحكمــین نحــو بنــود التحكــیم یتضــح أن      
متــوفر لحــد كبیــر حققــت أعلــى ارتفــاع ، ممــا یــدل علــى صــالحیة اســتمارة التقــویم للتقنیــات المختــارة 

  في الدراسة باألقمشة المخرمة ( التل ، والدانتیل ، والجبیر ) بطریقة دقیقة وصحیحة .
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  خالصة النتائج . –رابعًا 
  

  خلص من نتائج البحث ما یلي : نست
ذات داللـــه إحصـــائیة بـــین الخـــواص الطبیعیـــة والمیكانیكیـــة لألقمشـــة المخرمـــة  توجـــد فـــروق  -أوالً 

معامــل ، و الســمك و  ،الجبیــر ) وبطانتهــا مــن حیــث ( الــوزن ، و الــدانتیل و  ،موضــوع الدراســة ( التــل 
التجعـد والكرمشـة فـي اتجـاه الطـول  مقاومـةو  ،قوة الصالبة في اتجاه الطـول والعـرض و  ،االنسدال 
  قوة االنفجار ) كما یلي :، و والعرض 

أعلـــى ارتفـــاع لقمـــاش الجبیـــر كمـــا هـــو موضـــح فـــي الشـــكل البیـــاني رقـــم   الـــوزن  یةصـــاحققـــت خ -
)٣٥   . (  
(  رقـم   أعلى ارتفاع لقمـاش الجبیـر كمـا هـو موضـح فـي الشـكل البیـاني السمك حققت خاصیة  -

٣٦ . (  
االنسدال أعلى ارتفاع لقماش التل كمـا هـو موضـح فـي الشـكل البیـاني رقـم    (   حققت خاصیة -

٣٧  . (  
كمـا هـو موضـح فــي  قـوة الصـالبة فـي اتجـاه الطـول أعلــى ارتفـاع لقمـاش الجبیـرحققـت خاصـیة  -

  .  )  ٣٨الشكل البیاني رقم ( 
ا هـو موضـح فـي حققت خاصیة قوة الصالبة في اتجاه العرض أعلى ارتفاع لقمـاش الـدانتیل كمـ -

  ) . ٣٨الشكل البیاني رقم ( 
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أعلـى ارتفـاع لقمـاش البطانـة  مقاومة التجعد والكرمشة في اتجـاه الطـول والعـرض حققت خاصیة -
  ) .     ٣٩كما هو موضح في الشكل البیاني رقم ( 

كمــا هــو موضــح فــي الشــكل البیــاني قــوة االنفجــار أعلــى ارتفــاع لقمــاش البطانــة حققــت خاصــیة  - 
  .)  ٤٠( رقم 

وبنـاًء علـى مـا سـبق تـم تقـویم عینــات األقمشـة المخرمـة ( التـل ، والـدانتیل ، والجبیـر ) والتـي تمثــل 
)  Quality Assessmentمحــاور الخــواص الطبیعیــة والمیكانیكیــة باســتخدام الشــكل الــراداري ( 

و یعطـي وتحدید اتجاه الخاصیة إذا كانـت موجبـة أو سـالبة لتوضـیح أفضـل محـور لكـل تصـمیم وهـ
ـــه أكبـــر مســـاحة فنجـــد أن قمـــاش التـــل قـــد حقـــق أعلـــى درجـــة مثالیـــة فـــي جمیـــع  الشـــكل الـــذي یمثل

) ، ثـم قمـاش الـدانتیل كمـا هـو موضـح فـي  ١الخواص كما هو موضـح فـي الشـكل الـراداري رقـم ( 
)  ٣قمـاش الجبیـر كمـا هـو موضـح فـي الشـكل الـراداري رقـم ( ) ، وأخیـرًا  ٢الشكل الـراداري رقـم ( 

  .  
  
  

إحصــائیة بــین الخــواص الطبیعیــة والمیكانیكیــة والتــأثیرات الجمالیــة  توجــد فــروق ذات داللــة -ثانیــًا 
بأنواعهــــا وبطانتهــــا مــــع األقمشــــة  الفولونــــات " الجودیهــــات "و  ،الــــدرابیهات ، و للتصــــمیمات العقــــدة 

  الجبیر ) .، و الدانتیل و  ،المخرمة ( التل 
  كما هو موضح في التصمیمات التالیة : 

  تنفیذ تقنیة العقدة البسیطة باستخدام التل ، والدانتیل ، والجبیر مع البطانة .  –التصمیم األول 
  تنفیذ تقنیة العقدة المركبة باستخدام التل ، والدانتیل ، والجبیر مع البطانة .  –التصمیم الثاني 
  ل ، والجبیر مع البطانة .باستخدام التل ، والدانتی تنفیذ تقنیة الدرابیه العادي -التصمیم الثالث 
  باستخدام التل ، والدانتیل ، والجبیر مع البطانة. تنفیذ تقنیة الدرابیه الشعاعي -التصمیم الرابع 

ــــة الدرابیــــه المســــتقیم –التصــــمیم الخــــامس   باســــتخدام التــــل ، والــــدانتیل ، والجبیــــر مــــع  تنفیــــذ تقنی
  البطانة. 

  استخدام التل ، والدانتیل ، والجبیر مع البطانة.تنفیذ تقنیة الفولونات ب -التصمیم السادس 
  تنفیذ تقنیة الفولونات بكشكشة باستخدام التل ، والدانتیل ، والجبیر مع البطانة. –التصمیم السابع 

اإلحصـــائیة مـــن خـــالل تحلیـــل التبـــاین لتنفیـــذ التقنیـــة علـــى  وبدراســـة نتـــائج جـــداول تطبیـــق المعـــالج
  اآلتي :  المانیكان باألقمشة المخرمة نجد

  تنفیذ تقنیات العقدة بأنواعها 
لتنفیــذ تقنیــة العقــدة البســیطة للتصــمیم األول فــي كــل ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة  -

) ، وقمـــاش الـــدانتیل كمـــا هـــو  ١٦مـــن قمـــاش التـــل كمـــا هـــو موضـــح فـــي الجـــدول رقـــم ( 
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فـــي ) ، فـــي حـــین أنـــه توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة  ٢٣موضـــح فـــي الجـــدول رقـــم ( 
  ) .   ٣٠قماش الجبیر كما هو موضح في الجدول رقم ( 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة لتنفیذ تقنیة العقدة المركبة للتصمیم الثاني فـي كـل مـن  -
) ، وقمــاش الــدانتیل كمــا هــو موضــح  ٣٨قمـاش التــل كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم ( 

 ) .   ٥٢الجدول رقم     (  كما هو موضح في ) ، وقماش الجبیر ٤٥في الجدول رقم ( 

 تنفیذ تقنیات الدرابیهات بأنواعها 

ال توجد فروق معنویة لتنفیذ تقنیة الدرابیه العادي للتصمیم الثالـث فـي كـل مـن قمـاش التـل  -
كمــا هــو موضــح فــي الجــدول  ) ، وقمــاش الجبیــر ٦٠كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم ( 

كمـا هـو موضـح فــي  ٠‚٠٥د مســتوى ) ، فـي حـین أنـه توجــد فـروق معنویـة عنـ ٧٤رقـم ( 
 ) .   ٦٧الجدول رقم ( 

 
ال توجــد فــروق معنویــة لتنفیــذ تقنیــة الدرابیــه الشــعاعي للتصــمیم الرابــع فــي كــل مــن قمــاش  -

) وفـــي قمـــاش الـــدانتیل كمـــا هـــو موضـــح  ٨٢التـــل كمـــا هـــو موضـــح فـــي الجـــدول رقـــم ( 
 ) . ٩٦(  ) ، وقماش الجبیر كما هو موضح في الجدول رقم ٨٩بالجدول رقم ( 

فـي كـل مـن قمـاش ال توجـد فـروق معنویـة لتنفیـذ تقنیـة الدرابیـه المسـتقیم للتصـمیم الخـامس  -
) ، وقمــاش الــدانتیل كمــا هــو موضــح فــي  ١٠٤التــل كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم ( 

  ). ١١٨) ، وفي قماش الجبیر كما هو موضح في الجدول رقم (  ١١١الجدول رقم ( 
 " الجودیهات " بأنواعها تنفیذ تقنیات الفولونات 

ال توجـد فــروق ذات داللــة إحصــائیة لتنفیــذ تقنیــة الفولونـات للتصــمیم الســادس فــي كــل مــن  -
) ، وقمـاش الـدانتیل كمـا هـو موضـح  ١٢٦قماش التل كما هو موضح في الجداول رقم ( 

)  ١٤٠(   ) ، وقماش الجبیـر كمـا هـو موضـح فـي الجـداول رقـم ١٣٣في الجداول رقم ( 
  .  

داللــة إحصــائیة لتنفیــذ تقنیــة الفولونــات بكشكشــة للتصــمیم الســابع فــي  توجــد فــروق ذاتال  -
) ، وقمـاش الـدانتیل كمـا هـو  ١٤٨موضح في الجداول رقـم (  كل من قماش التل كما هو
) وقمـــاش الجبیـــر كمـــا هـــو موضـــح فـــي الجـــدول رقـــم (  ١٥٥ ( موضـــح فـــي الجـــدول رقـــم

١٦٢   . (  
 ، انیكــانوتنفیــذها علــى الم، إحصــائیة بــین أســس تشــكیل التقنیــات توجــد فــروق ذات داللــة  -ثالثــاً 

 ،مـــن حیـــث الخـــواص الطبیعیـــة والمیكانیكیـــة باألقمشـــة المخرمـــة (التـــل  مـــة القمـــاش للتقنیـــةومالء
  الجبیر ) .و  ،الدانتیل و 
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بدراسة نتائج الجداول واستخدام تحلیل التباین االختالف بـین أسـس تشـكیل التقنیـة  علـى المانیكـان 
  وتنفیذ التقنیة ومالءمة القماش للتقنیة كما هو موضح في الجداول التالیة . 

ـــه إحصـــائیة توجـــد فـــروق - للتصـــمیم بـــین المحـــاور الثالثـــة  ٠‚٠٠١عنـــد مســـتوى  ذات دالل
 ) .   ٣٤كما هو موضح في الجدول رقم ( األول في العقدة البسیطة 

ــــه إحصــــائیة - ــــد مســــتوى معنــــوي  توجــــد فــــروق ذات دالل ــــی ٠‚٠٠١عن ــــة ب ن المحــــاور الثالث
 ) .   ٥٦للتصمیم الثاني في العقدة المركبة كما هو موضح في الجدول رقم ( 

بـــین المحـــاور الثالثـــة للتصـــمیم الثالـــث فـــي الدرابیـــه  ذات داللـــه إحصـــائیة ال توجـــد فـــروق -
 ) .   ٧٨العادي كما هو موضح في الجدول رقم ( 

ثـــة للتصـــمیم الرابـــع فـــي الدرابیـــه بـــین المحـــاور الثال ذات داللـــه إحصـــائیة ال توجـــد فـــروق -
 ) .   ١٠٠الشعاعي كما هو موضح في الجدول رقم ( 

ــــه إحصــــائیة توجــــد فــــروق - ــــد مســــتوي معنــــوي  ذات دالل ــــین المحــــاور الثالثــــة  ٠‚٠٠١عن ب
 ) .   ١٢٢للتصمیم الخامس في الدرابیه المستقیم كما هو موضح في الجدول رقم ( 

ــــه إحصــــائیة توجــــد فــــروق - ــــد مســــتوي  ذات دالل ــــین المحــــاور الثالثــــة  ٠‚٠٠١معنــــوي عن ب
 ) .   ١٤٤للتصمیم السادس في الفولونات كما هو موضح في الجدول رقم ( 

ــــه إحصــــائیة توجــــد فــــروق - ــــد مســــتوي معنــــوي  ذات دالل ــــین المحــــاور الثالثــــة  ٠‚٠٠١عن ب
 ) .   ١٦٦للتصمیم السابع في الفولونات بكشكشة كما هو موضح في الجدول رقم ( 

ـــًا  أســـس تشـــكیل محكمـــین بالنســـبة للمحـــاور الثالثـــة ( معنویـــة بـــین آراء ال فـــروق  ال توجـــد  –رابع
ــــى المانیكــــان  ــــة مــــن حیــــث التقنیــــة عل ــــى المانیكــــان ، ومالءمــــة القمــــاش للتقنی ــــة عل ــــذ التقنی ، وتنفی

الخـــواص الطبیعیـــة والمیكانیكیـــة ) فـــي األقمشـــة المخرمـــة ( التـــل ، والـــدانتیل ، والجبیـــر ) لتصـــمیم 
لبســــیطة ، والعقـــــدة المركبـــــة ، والدرابیــــه العـــــادي ، والدرابیــــه الشـــــعاعي ، والدرابیـــــه وتنفیــــذ العقـــــدة ا

  المستقیم ، والفولونات ، والفولونات بكشكشة . 
بین التـل ، والـدانتیل ، والجبیـر یتضـح اآلتـي بدراسة نتائج الجداول وتحلیل التباین لبیان االختالف 

  :  
للتصـمیم األول فـي  ٠‚٠٠١مسـتوى معنـوي  توجد فروق معنویة بـین آراء المحكمـین عنـد  -

  ) .   ٣٥العقدة البسیطة كما هو موضح في الجدول رقم ( 
بـین آراء المحكمـین للتصـمیم الثـاني فـي   ٠‚٠٠٣توجد فروق معنویة عند مستوى معنـوي  -

 ) .   ٥٧كما هو موضح في الجدول رقم (  العقدة المركبة

 ین آراء المحكمــین للتصــمیم الثالــثبــ  ٠‚٠٠١توجــد فــروق معنویــة عنــد مســتوى معنــوي   -
 ) .   ٧٩(  كما هو موضح في الجدول رقم في الدرابیه العادي
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بـین آراء المحكمـین للتصـمیم الرابـع فـي   ٠‚٠٠٦توجد فروق معنویة عنـد مسـتوى معنـوي  -
 ) .   ١٠١الدرابیه الشعاعي كما هو موضح في الجدول رقم ( 

بــین آراء المحكمــین للتصــمیم الخــامس   ٠‚٠٠١توجــد فــروق معنویــة عنــد مســتوى معنــوي  -
 ) .   ١٢٣كما هو موضح في الجدول رقم (  في الدرابیه المستقیم

بــین آراء المحكمــین للتصــمیم الســادس   ٠‚٠٠١توجــد فــروق معنویــة عنــد مســتوى معنــوي  -
 ) .   ١٤٥في الفولونات كما هو موضح في الجدول رقم ( 

 السـابع بـین آراء المحكمـین للتصـمیم  ٠‚٠٠٠٠٩توجد فروق معنویة عند مستوى معنـوي  -
 ) . ١٦٧كما هو موضح في الجدول رقم ( بكشكشة في الفولونات 

  
    

  التوصیات –خامسًا 

یات األقمشة في تركیبها البنـائي النسـجي توصـي الباحثـة بأهمیـة إجـراء نظرًا الختالف نوع - ١
الطبیعیـــــة  الخـــــواصاختبــــارات القیاســـــات النســـــیجیة لهـــــذه األقمشـــــة ألهمیتهـــــا فـــــي معرفـــــة 

  والمیكانیكیة قبل البدء في عمل أي تشكیل على القماش .
ــــى االهتمــــام باألبحــــاثتشــــجیع الدارســــات  - ٢ ــــة عل بأنواعهــــا األقمشــــة المخرمــــة  عــــن المعملی

تریكــــو ) الخــــتالف ،  كروشــــیة،  مكرمیــــه،  ركامــــه تــــل ، دانتیــــل ، جبیــــر ،  المختلفــــة  (
 األخرى . مواصفاتها الفنیة عن األقمشة 

توظیفهـــا توظیفـــًا مناســـبًا ل المخرمـــة قبـــل تنفیـــذ التشـــكیلدراســـة خصـــائص األقمشـــة أهمیـــة  - ٣
 وإلعطاء التأثیرات الجمالیة من خالل التصمیمات المتنوعة .

لدقـة واإلتقـان فـي مهـارة اأن استخدام األقمشـة المخرمـة فـي التشـكیل علـى المانیكـان ینمـى  - ٤
 .  تنفیذ التقنیات والحیاكة بأنواعها 

م التقنیـة الحدیثـة فـي اسـتخالص نتـائج الخـواص الطبیعیـة والمیكانیكیـة نظـرًا أهمیـة اسـتخدا - ٥
 للتطورات الحادثة في إنتاج أجهزة حدیثة وبمواصفات دقیقة.

نظــرًا ألهمیـــة هـــذه النوعیــة مـــن الدراســـات ،یقتــرح تصـــمیمها وفقـــًا للمشــاریع الحیویـــة وذلـــك  - ٦
  للحصول على المنح المحلیة والدولیة .
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  مراجع  ال
  

  أوًال : المراجع باللغة العربیة 
  

  ثانیًا : المراجع باللغة األجنبیة 
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  العربیة : باللغة أوًال : المراجع 
  
مجلة علوم ، تأثیر نوع الخامة على خواص متانة األقمشة )  ٢٠٠٣ (سعدیة عمر  ،إبراهیم  -

  ینایر. ،المجلد الخامس عشر،  جامعة حلوانة ، العدد األول ، القاهر ،  وفنون دراسات وبحوث
  
ــــى المانیكــــان ومــــدى ارتباطــــه بــــالخواص  ) ٢٠٠٤بترجــــي ، فــــایزة بنــــت صــــدقة (  - التشــــكیل عل

التربیــة االقتصــاد المنزلــي والتربیــة معیــدة بكلیــة  ، رســالة ماجســتیر ، الطبیعیــة والمیكانیكیــة األقمشــة
  .  الفنیة جدة قسم المالبس والنسیج 

  
الناشــر ، الطبعــة السادســة  ،، الكویــت  العلمــي ومناهجــهأصــول البحــث )  ١٩٨٢(أحمــد  ، بــدر -

  .  وكالة المطبوعات
  
ــــة لخــــواص وأســــالیب إنتــــاج أقمشــــة الشــــبیكة )  ٢٠٠١ (ســــعید صــــبحي  ،بــــدوي  - دراســــة تحلیلی

جامعــــة حلــــوان كلیــــة الفنــــون التطبیقیــــة معیــــد بقســــم الغــــزل والنســــیج  رســــالة ماجســــتیر، ، الحقیقیــــة
    ، القاهرة .والتریكو 

  
محمــد ، محمــد البــدوي  وعمــر ، محمــد عبــد المــنعم وســید ،ســامر ســعید  محمــود رشــید و  ،حربـي  -
مجلــة  ،تــأثیر عناصــر التركیــب البنــائي النســجي علــى خاصــیة االنســدال فــي األقمشــة )  ٢٠٠١ (

  .ینایر ، شر المجلد الثالث ع، ، جامعة حلوان العدد األول ،  ،علوم وفنون دراسات وبحوث 
  
عبــد الحمیــد، نعم و عمــر ، محمــد عبــد المــو  وعــامر ، حامــد عبــد الــرؤوفمحمــود رشــید  ،حربــي  -

دراســة تحلیلیــة مقارنــة لخاصــیة قــوة الشــد واالســتطالة اتجــاه الســداء بــین )  ٢٠٠١ (ســعید صــبحي 
رابـــع ، العـــدد ال ، مجلـــة علـــوم وفنـــون دراســـات وبحـــوث،  أنســـجة الشـــبیكة الحقیقیـــة وأنســـجة الســـادة

  . أكتوبر، المجلد السادس عشر  جامعة حلوان ، 
دراسـة  ) ٢٠٠٢ ( محمود رشـید وقاسـم ، محمـد محمـود وعبـد الحمیـد ، سـعید صـبحي  ،حربي  -

مجلـة علـوم  ، مقارنة لتأثیر التركیب البنائي ألنسجة الشبیكة الحقیقیة والسـادة علـى خاصـیة السـمك
  .   یولیو  ،المجلد الرابع عشر  ،جامعة حلوان العدد الثالث ،  ، وفنون دراسات وبحوث

  
  .   دار المعارف ،  األزیاء لغة كل عصر)  ٢٠٠٢ (تحیة كامل  ،حسین  -
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دراســـة خـــواص األلیـــاف المســـتحدثة وتطبیقاتهـــا فـــي صـــناعة )  ٢٠٠٢حســـن ، یاســـر محمـــد (  -

معـــة حلــوان كلیـــة مــدرس مســـاعد بقســم المالبـــس الجــاهزة بجارســالة دكتـــوراه ، ،  المالبــس الجـــاهزة
  الفنون التطبیقیة قسم المالبس الجاهزة ، .

  
دراســـة مقارنـــة بـــین النمـــوذج المســـطح والتشـــكیل  ) ٢٠٠٦(  و إبـــراهیم ، عبیـــرحـــاتم ، رفـــاعي  -

لمــــؤتمر العربـــــي لالقتصــــاد المنزلـــــي ا ، تامـــــة الضــــبط لالنجــــريعلــــى المانیكــــان إلعـــــداد نمــــاذج ا
 .نسیجالمالبس و الس في كلیة االقتصاد المنزلي قسم مدر ، حلوان  جامعة،  وتكنولوجیا العصر

 
دراسة مقارنـة بـین مهـارات التشـكیل كـل مـن األقمشـة المنسـوجة )  ٢٠٠٢( حنان نبیه ، فتاوي ز  -

المــؤتمر العلمــي الســابع لالقتصــاد المنزلــي " التــدریب والتطــویر ضــرورة  ،والتریكــو علــى المانیكــان 
مــدرس فــي كلیــة االقتصــاد المنزلــي قســم ، جامعــة حلــوان ،  "انيحتمیــة للتنمیــة البشــریة " الجــزء الثــ

  .  ،المالبس والنسیج 
  
  .منشاة المعارف ،  األلیاف النسیجیة)  ١٩٧٧ (محمد أحمد ، سلطان  -
  
 .   منشاة المعارف ،   الخامات النسیجیة)  ١٩٩٠(                      -

  
صــــــندوق دعــــــم  ، میــــــة للصــــــناعات النســــــیجیةالنشــــــرة اإلعال)  ٢٠٠٥ (                       -

  .صناعة الغزل والمنسوجات " مركز المعلومات " 
  
  .اإلسكندریة كلیة الزراعة جامعة  ، موسوعة المالبس)  ١٩٩٧ (سامیة إبراهیم ، السمان  -
  
دار القلــــــم للنشــــــر  ،الطبعــــــة األولــــــى  ، عــــــالم المنســــــوجات)  ٢٠٠٢ (                         -

  .   والتوزیع
  
 –أســالیبه  –أسســه  –عناصــره  –التشــكیل علــى المانیكــان " تطــوره )  ٢٠٠١ (نجــوى  ، شــكري -

    . دار الفكر العربي ،الطبعة األولى  ، تقناته المعاصرة
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تفعیـــل دور التشـــكیل علـــى المانیكـــان فـــي صـــناعة المالبـــس )  ٢٠٠٦الشـــیخ ، خالـــد محمـــود (  -
  التطبیقیة قسم المالبس الجاهزة. كلیة الفنون جامعة حلوان  رسالة دكتوراه ، الجاهزة

  
معجــم مصـــطلحات )  ١٩٧٥ (وشــریف ، رضـــا صــالح ومرعــى ، حســن عبــد المــنعم  ،صــبري  -

، تمـــت الطباعـــة فـــي جمهوریـــة ألمانیـــا  التخصصـــیةالمعـــاجم التكنولوجیـــة  ، الصـــناعات النســـیجیة 
  الدیمقراطیة .

    
  دار الكتب والوثائق القومیة . ،  اختبارات المنسوجات)  ٢٠٠٦ (محمد  ،صبري  -
  
ء الجـــز ، SPSSتجهیـــز البیانـــات باســـتخدام برنـــامج )  ٢٠٠٢(ســـعود بـــن ضـــیحان ، الضـــیحان  -

  . لریاضا، لكتاب الثالث سلسلة بحوث منهجیة  ا،األول 
  
أهمیــــة اختیــــار خامــــات باترونــــات التشــــكیل علـــــى )  ١٩٩٨طــــاحون ، ســــامیة عبــــد العظــــیم (  -

جامعــة حلــوان أســتاذ ،  المــؤتمر العلمــي الخــامس لالقتصــاد المنزلــي ،التصــمیم المانیكــان لتحقیــق 
  القاهرة .مساعد في كلیة االقتصاد المنزلي قسم مالبس ونسیج ،

    
الطبعــة  دراسـات فـي النسـیج وأســس تنفیـذ المالبـس )  ٢٠٠٣عابـدین ، علیـة والـدباغ ، زینــب (  -

  األولى ، دار الفكر العربي .
  
 الشبكیةدراسة تحلیلیة لخواص وأسالیب إنتاج أقمشة )  ٢٠٠١(عبد الحمید  سعید ،صبحي  -

  التطبیقیة ، جامعة حلوان ، القاهرة . الفنون كلیةرسالة ماجستیر ، ،  الحقیقیة 
  
دراسـة فنیـة تطبیقیـة ألسـس وتقنیـات أسـلوب التشـكیل علـى )  ١٩٩٩عبـد الغفـار ، سـها أحمـد (  -

،  امعـــة حلـــوان كلیـــة االقتصـــاد المنزلـــي قســـم المالبـــس والنســـیجج رســـالة ماجســـتیر ، ،المانیكـــان 
  .القاهرة 

  
ـــــــى )  ٣٠٠٣(                         - ـــــــات أســـــــلوب التشـــــــكیل عل ـــــــبعض تقان ـــــــة ل دراســـــــة مقارن

رســـالة ،  المانیكـــان واإلفـــادة منهـــا لتـــدریس مـــادة التشـــكیل علـــى المانیكـــان لطـــالب شـــعبة المالبـــس
  .القاهرة  القتصاد المنزلي قسم المالبس والنسیج ،جامعة حلوان كلیة ادكتوراه ، 
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، الطبعــة األولــى ،  تقنیــات أســلوب التشــكیل علــى المانیكــان)  ٢٠٠٥(                         -
  دار الفكر العربي .

  
 ،برنامج مقترح لتنمیة اإلبـداع فـي التشـكیل علـى المانیكـان ) ١٩٩٩ (حمد ، سهام معبد الغني  -

  .  القاهرة  ، جامعة حلوان كلیة االقتصاد المنزلي قسم المالبس والنسیج ،  ماجستیر رسالة
  
ـــــداع فـــــي التشـــــكیل مكمـــــالت المالبـــــس )  ٢٠٠٤(                         - ـــــة اإلب ـــــامج لتنمی برن

جامعة حلوان كلیـة االقتصـاد المنزلـي قسـم المالبـس والنسـیج رسالة دكتوراه ، ،  نباستخدام المانیكا
  .القاهرة  ،
  
دراســـة تـــأثیر اخـــتالف بعـــض عناصـــر التركیـــب )  ٢٠٠٦عبـــد الفتـــاح ، محمـــد عبـــد الجـــواد (  -

مـدرس مسـاعد رسـالة دكتـوراه الفلسـفة  ، ،  الهندسي ألقمشـة الشـانیل علـى خـواص األداء الـوظیفي
  .  القاهرة  بجامعة حلوان كلیة الفنون التطبیقیة قسم الغزل والنسیج والتریكو ،

  
ور التشــــكیل علــــى المانیكــــان فــــي إنتــــاج مالبــــس د) ١٩٩٧(یمــــان عبــــد الســــالم إ ،عبــــد القــــادر  -

القــاهرة  اد المنزلــي قسـم المالبـس والنسـیج ،جامعــة حلـوان كلیـة االقتصـ، رسـالة ماجسـتیر   ،النسـاء
  .    
  
فاعلیـــة اســـتخدام برنـــامج مقتـــرح لمـــادة التشـــكیل علـــى )  ٢٠٠٢(                               -

جامعــــة حلــــوان كلیــــة رســــالة دكتــــوراه ،  ، الب الفرقــــة الرابعــــة شــــعبة مالبــــس ونســــیجالمانیكــــان لطــــ
    .القاهرة ،االقتصاد المنزلي قسم مالبس ونسیج 

والزفتاوي ، حنان نبیـه ومـؤمن ، نجـوى شـكري و صـدقي ، منـى عبد القادر ، إیمان عبد السالم  -
، الطبعـــة األولـــى ، عـــالم  داثـــة "التشـــكیل علـــى المانیكـــان " بـــین األصـــالة والح)  ٢٠٠٣( محمـــود 
  الكتب .

  
تأثیر بعض العوامل واألسـالیب التطبیقیـة المختلفـة لألقمشـة )  ٢٠٠١ (عال یوسف ، عبد الاله  -

  .  القاهرة ،جامعة حلوان كلیة االقتصاد المنزلي ، رسالة دكتوراه  ، في التشكیل على المانیكان
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تحقیــق الخـــواص الوظیفیــة ألقمشـــة  ) ٢٠٠٤(  وشـــبل ، میــرال عـــادلعـــال یوســف ، عبــد الــاله  -
ـــة االقتصـــاد المنزلـــي ،خامـــات التشـــكیل علـــى المانیكـــان لشـــكل التصـــمیم   العـــدد الخـــامس ، ، مجل

  .   فبرایر، المجلد الثالث عشر  ،جامعة المنوفیة 
  
دراســـــــة مقارنــــــــة إلمكانیــــــــة اســـــــتخدام خامــــــــة غیــــــــر  ) ٢٠٠٦(                                 -

مجلـــة علـــوم  ، لتشـــكیل الباترونـــات علـــى المانیكـــان بالمقارنـــة بخامـــة منســـوجة ( الـــدمور ) منســوجة
  .  القاهرة  ،جامعة حلوان  ، وفنون دراسات وبحوث

  
 –البحـــث العلمــــي )  ١٩٨٩(  عـــدس ، عبــــد الـــرحمن وعبــــد الحـــق ، كایــــد ذوقــــان و  ،عبیـــدات  -

  .   الریاض ،دار أسامة للنشر والتوزیع  – أسالیبه –أدواته  – مفهومه
  
دار الكتــب العلمیــة للنشــر  ، تكنولوجیــا األلیــاف الصــناعیة ) ٢٠٠٢(  إســماعیلمحمــد  ،عمــر  -

  . والتوزیع
  
)  ٢٠٠٧( عبـــد الـــرحمن وخفـــاجي ، ســـالیة حســـنواألنصـــاري ، مفیـــدة خدیجـــة روزي  ،قشـــقري  -

المـــؤتمر  ، دانتیلتــأثیر التركیـــب البنــائي النســـجي علـــى الخــواص الطبیعیـــة والمیكانیكیـــة ألقمشــة الـــ
  .  ، القاهرة  المركز القومي للبحوث ، الرابع للنسیج

  
) البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومـات التقلیدیـة واإللكترونیـة  ٢٠٠٧قندیلجي ، عامر (  -

  ، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع .
  
الطبعــة ،  تحلیــل المنســوجات "تكنولوجیــا النســیج الجــزء الثالــث " )  ١٩٨٤(عبــد الرافــع  ،كامــل  -

  دار المعارف. ،األولى 
  
ـــــوط وتصـــــمیم )  ١٩٨٢(                     - ـــــا النســـــیج الجـــــزء األول " حســـــابات الخی تكنولوجی

  دار المعارف. ،الطبعة األولى  ، األقمشة وتحضیراتها "
  
لـدین   ( ماضي ، ماجدة محمد وحسـین ، أسـامة محمـد  وعلـى ، لمیـاء حسـن وجـوهر ، عمـاد ا -

  ، دار المصطفى للطباعة والنشر والترجمة .  الموسوعة في فن وصناعة التطریز)  ٢٠٠٥
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لطالبـــــات  اإلبــــداعدور التشــــكیل علـــــى المانیكــــان فــــي تنمیــــة  ) ١٩٩٨( ســــمر علــــى  ،محمــــد  -
 ، ، العـــدد الرابـــع عشـــر ، المجلـــة المصـــریة لالقتصـــاد المنزلــي ،التخصــص بجامعـــة الملـــك ســعود 

  .  ان ، دیسمبر جامعة حلو 
  
 ،اإلمكانیـات التشـكیلیة للخامـة كمصـدر للتصـمیم علـى المانیكـان ) ٢٠٠٥(                     -

  ینایر .  جامعة حلوان ،  ،العدد األول  ، ، مجلة علوم وفنون دراسات وبحوث
  
ــــأثیر بعــــض عناصــــر التركیــــب البنــــائي علــــى الخــــواص  ) ٢٠٠٦( محمــــد مصــــطفى ، مــــراد  - ت

مجلـــة علـــوم وفنـــون دراســـات ،  والمیكانیكیـــة لألقمشـــة القطنیـــة المنتجـــة للتصـــمیم المبتكـــر الفیزیقیـــة
  .   جامعة حلوان ، ینایر  ،العدد األول  ، وبحوث

  
دار  األول ، الجزء  ،تكنولوجیا غزل ونسیج القطن )  ١٩٨٦( مجدي عبد المنعم ، المسیري  -

  . اإلسكندریة ،المعارف 
  
تأثیر اختالف األقمشة المنسوجة على بعـض تقنیـات التشـكیل  ) ٢٠٠٦ (الهام أحمد  ،مقصود  -
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  باللغة العربیةملخص ال
  لبعض األقمشة المخرمة ةالطبیعیة والمیكانیكیتأثیر الخواص 

  في تقنیات التشكیل على المانیكان
  

ناصــر ع فمــثًال تتــأثر، ة للنســیج زة الرئیســتمثــل الخــواص الطبیعیــة والمیكانیكیــة لألقمشــة الركیــ     
 عناصـرمـن ال وتحـدد فاعلیـة كـل عنصـر ، ألقمشـة بصـفة عامـةخـواص االتركیب البنائي النسجي ب

،  بالطبیعـة الخاصـة فتمیزهـا، علـى األقمشـة المخرمـة بشـكل خـاص لي تؤثر هذه العناصـر وبالتا ،
حتــاج إلــى قــدرة عالیــة مــن المهــارة مشــة المخرمــة ذات الطبیعــة الخاصــة یالتعامــل مــع األق لــذا فــإن

ـــذا كانـــت  اشـــرة باســـتخدام التقنیـــات المناســـبة ،الیدویـــة والحســـیة عنـــد تشـــكیلها علـــى المانیكـــان مب ل
  ت البحث كاآلتي:تساؤال

ألقمشـــة المخرمـــة لمـــا تـــأثیر التركیـــب البنـــائي النســـجي علـــى الخـــواص الطبیعیـــة والمیكانیكیـــة  -١
  بأنواعها ؟ 

  ؟ ما تأثیر الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة في بعض تقنیات التشكیل على المانیكان -٢
نیكیة عنـد تشـكیلها علـى اهل التقنیات المنفذة في التصمیمات مناسبة للخواص الطبیعیة والمیك -٣

  المانیكان ؟
  أهداف البحث في اآلتي :من هنا تمثلت 

وتأثیرهــــا علــــى  ، أقمشــــة المخرمــــاتواص الطبیعیــــة والمیكانیكیــــة لــــبعض التعــــرف علــــى الخــــ -١
  التقنیات المنفذة  مباشرة بالتشكیل على المانیكان. 

مشـة المخرمـة وتحدیـد فاعلیـة األقلبنـائي النسـجي علـى خـواص دراسـة تـأثیر عناصـر التركیـب ا -٢
سـمك القمـاش و كل عنصر من العناصر األساسیة على خواص القماش من حیـث وزن القمـاش  ، 

التجعـــد والكرمشـــة فـــي و قـــوة الصـــالبة فـــي اتجـــاه الطـــول والغـــرض ، و معامـــل انســـدال القمـــاش ، و ، 
  نوع الخامة . و قوة االنفجار ، و اتجاه الطول والعرض ، 

الخــــواص الطبیعیــــة والمیكانیكیــــة لألقمشــــة المخرمــــة و بعــــض التقنیــــات  العالقــــة بــــین توضــــح -٣
العــادي ،  درابیهات (الدرابیــهالــو  عقـدة البســیطة ، العقــدة المركبـة ) ،العقــدة  ( الك ،موضـوع الدراســة 

الفولونـــــات ( الفولونـــــات ،   " الجودیهـــــاتالفولونـــــات " و  ، المســـــتقیم) یـــــه الشـــــعاعي ، الدرابیـــــهالدراب
  د تشكیل التصمیمات وتنفیذها على المانیكان .) عن بكشكشة

ـــــــذا اســـــــتخدم  لمیكانیكیـــــــة لـــــــبعض األقمشـــــــة وا عیـــــــةدراســـــــة الخـــــــواص الطبیلالتجریبـــــــي المـــــــنهج ل
ٕ المخرمـــة، صـــفي فـــي تحلیـــل وبنـــاء اســـتمارة المـــنهج الو  واســـتخدم ، اء التجـــارب المعملیـــة علیهـــاجر وا

(   موضـع البحـث منفـذة باألقمشـة الثالثـةك التقنیـات الوهي تضم توصیف تل،التقنیات المنفذة تقویم
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الجبیــــــر) علـــــى المانیكــــــان ، وربطهــــــا بالنتـــــائج المعملیــــــة للخــــــواص الطبیعیــــــة و  ، ، الــــــدانتیل التـــــل
  .  باستخدام المعالجات اإلحصائیة المختلفة  والمیكانیكیة 

تیـل، قمـاش دانو  ش تـل ،ثالثة أنـواع مـن األقمشـة المخرمـة تتمثـل فـي قمـاطبقت هذه الدراسة على 
( العقـدة  تقنیـاتباسـتخدام  ) قطعـة ملبسـة ٢١عـدد  ( ثـم نفـذت  ، البطانـةوقمـاش  ،قماش جبیر و

 الدرابیـــهالشـــعاعي،  الدرابیــه العـــادي ، الدرابیــه الـــدرابیهات (و  ، ة البســـیطة ، العقــدة المركبـــة )العقــد
یاكتهـا ح تنفـذو  ، ) ةبكشكشـ       الفولونـات( الفولونـات ،  " لجـود یهـاتوالفولونـات "  ،المستقیم)
    الراقیة .الصحیحة و الحیاكة طریقة أسلوب باستخدام 

  :   ي الرسالة على الفصول التالیةتحتو 
  الفصل األول : 

هـدف وأهمیـة البحث،و  ، وتسـاؤالتهمشـكلة البحـث ى مـدخل إلـى البحـث ویشـمل المقدمة،و یحتوي علـ
جـــراءات البحــــث ،ومــــنهج البحـــث ،و  بحــــث ،فــــروض ال،و  البحـــث ٕ وعینــــة البحــــث وات البحــــث، أدو  ا

  مصطلحات البحث . ،و 
  الفصل الثاني : 

حیــــث اشــــتمل الجانــــب األول الدراســــات الخاصــــة بــــبعض  ، تنــــاول هــــذا الفصــــل جــــانبین أساســــیین
الدراســات  تنــاول فقــد وخصائصــها الطبیعیــة والمیكانیكیــة ، أمــا الجانــب األخــر ،األقمشــة المخرمــة 

  ان . الخاصة بتقنیات التشكیل على المانیك
  الفصل الثالث : 

  وهي : قسم هذا الفصل إلى أربعة جوانب أساسیة  )اإلطار النظري(
     ، النــــــایلونو  رایــــــون الفســــــكوز ،و  خواصــــــها الطبیعیــــــة والمیكانیكیــــــة ، األلیــــــاف النســــــیجیة : –أوًال 

  .األلیاف المطاطة " االسبندكس "و  البولي استر ،و 
  أنواع األقمشة . و  خواص األقمشة ،و  : تقسیم األقمشة ، األقمشة –ثانیًا 

 ً ◌ ة الشـبكیة المخرمـة أنـواع األقمشـذة تاریخیة عن األقمشة المخرمـة ،و نب : األقمشة المخرمة –ثالثًا
  .الجبیر )،و الدانتیل ،و خواص األقمشة المخرمة ( التل و  ،

   كیل ،عناصــــر التشــــتشــــكیل ،و متطلبــــات العلــــى المانیكــــان : مفهــــوم التشــــكیل ،و  التشــــكیل –رابعــــًا 
  تقنیات تشكیل المهارات .وأسس التشكیل ،و 
  الفصل الرابع : 

جراءات البحث ٕ   :تتمثل في و  ، أسالیب وا
 .المنهج الوصفي و  ، منهج التجریبيال :ویتبع المنهجین اآلتیین منهج البحث  –أوًال 



 

 ٣٤٠

 تها "الخامـــات " األقمشـــة المخرمـــة الخاصـــة بموضـــوع الدراســـة ومواصــــفا :أدوات البحـــث  –ثانیـــًا 
االختبــارات الالزمــة لتحدیــد خصــائص بعــض األقمشــة ذات الطبیعــة و الدراســة المعملیــة التجریبیــة "

ألســـس تشـــكیل  اســـتمارة عناصـــر التقـــویم مقیـــاس تقـــدیر " ،والمعالجـــات اإلحصـــائیة  ،و" الخاصـــة
یعیــة الجبیــر " مــع البطانــة مــن حیــث الخــواص الطب،و الــدانتیل ،و باألقمشــة المخرمــة " التــل التقنیــات 

  والمیكانیكیة.
  : الفصل الخامس

  عرض وتحلیل نتائج جدول اختبار الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة .* 
  .وخطوات تشكیلها وتنفیذها على المانیكان ،عرض وتحلیل التصمیمات الملبسیة *
مة التقنیات ،ومالءألسس تشكیل التقنیات وتنفیذها على المانیكان تحلیل عناصر التقویم *

  بالخواص الطبیعیة والمیكانیكیة ألقمشة الدراسة .  وربطها
 خالصة النتائج . –رابعًا 

  نستخلص من نتائج البحث ما یلي : 
توجـــد فـــروق ذات داللـــه إحصـــائیة بـــین الخـــواص الطبیعیـــة والمیكانیكیـــة لألقمشـــة المخرمـــة   -أوالً 

وزن ، والســمك ، ومعامــل موضــوع الدراســة ( التــل ، والــدانتیل ، والجبیــر ) وبطانتهــا مــن حیــث ( الــ
االنسدال ، وقوة الصالبة في اتجاه الطـول والعـرض ، ومقاومـة التجعـد والكرمشـة فـي اتجـاه الطـول 

  والعرض ، وقوة االنفجار ) كما یلي :
حققـــت خاصـــیة الـــوزن أعلـــى ارتفـــاع لقمـــاش الجبیـــر كمـــا هـــو موضـــح فـــي الشـــكل البیـــاني رقـــم    -
)٣٥   . (  
ارتفاع لقمـاش الجبیـر كمـا هـو موضـح فـي الشـكل البیـاني رقـم    ( حققت خاصیة السمك أعلى  -

٣٦ . (  
حققت خاصیة  االنسدال أعلى ارتفاع لقماش التل كمـا هـو موضـح فـي الشـكل البیـاني رقـم    (  -

٣٧  . (  
حققـت خاصـیة قـوة الصـالبة فـي اتجـاه الطـول أعلــى ارتفـاع لقمـاش الجبیـر كمـا هـو موضـح فــي  -

  ) .   ٣٨الشكل البیاني رقم ( 
حققت خاصیة قوة الصالبة في اتجاه العرض أعلى ارتفاع لقمـاش الـدانتیل كمـا هـو موضـح فـي  -

  ) . ٣٨الشكل البیاني رقم ( 
حققت خاصیة مقاومة التجعد والكرمشة في اتجـاه الطـول والعـرض أعلـى ارتفـاع لقمـاش البطانـة  -

  ) .     ٣٩كما هو موضح في الشكل البیاني رقم ( 



 

 ٣٤١

اصــیة قــوة االنفجــار أعلــى ارتفــاع لقمــاش البطانــة كمــا هــو موضــح فــي الشــكل البیــاني حققــت خ - 
  ) . ٤٠رقم ( 

وبنـاًء علـى مـا سـبق تـم تقـویم عینــات األقمشـة المخرمـة ( التـل ، والـدانتیل ، والجبیـر ) والتـي تمثــل 
)  Quality Assessmentمحــاور الخــواص الطبیعیــة والمیكانیكیــة باســتخدام الشــكل الــراداري ( 

وتحدید اتجاه الخاصیة إذا كانـت موجبـة أو سـالبة لتوضـیح أفضـل محـور لكـل تصـمیم وهـو یعطـي 
ـــه أكبـــر مســـاحة فنجـــد أن قمـــاش التـــل قـــد حقـــق أعلـــى درجـــة مثالیـــة فـــي جمیـــع  الشـــكل الـــذي یمثل

) ، ثـم قمـاش الـدانتیل كمـا هـو موضـح فـي  ١الخواص كما هو موضـح فـي الشـكل الـراداري رقـم ( 
)  ٣) ، وأخیـرًا قمـاش الجبیـر كمـا هـو موضـح فـي الشـكل الـراداري رقـم (  ٢ي رقـم ( الشكل الـرادار 

  .  
  

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین الخــواص الطبیعیــة والمیكانیكیــة والتــأثیرات الجمالیــة  -ثانیــًا 
للتصــــمیمات العقــــدة ، والــــدرابیهات ، والفولونــــات " الجودیهــــات " بأنواعهــــا وبطانتهــــا مــــع األقمشــــة 

  لمخرمة ( التل ، والدانتیل ، والجبیر ) .ا
  كما هو موضح في التصمیمات التالیة : 

  تنفیذ تقنیة العقدة البسیطة باستخدام التل ، والدانتیل ، والجبیر مع البطانة .  –التصمیم األول 
  انة . تنفیذ تقنیة العقدة المركبة باستخدام التل ، والدانتیل ، والجبیر مع البط –التصمیم الثاني 
  تنفیذ تقنیة الدرابیه العادي باستخدام التل ، والدانتیل ، والجبیر مع البطانة . -التصمیم الثالث 
  تنفیذ تقنیة الدرابیه الشعاعي باستخدام التل ، والدانتیل ، والجبیر مع البطانة. -التصمیم الرابع 

ــــة الدرابیــــه المســــتقیم باســــتخدام التــــل –التصــــمیم الخــــامس   ، والــــدانتیل ، والجبیــــر مــــع  تنفیــــذ تقنی
  البطانة. 

  تنفیذ تقنیة الفولونات باستخدام التل ، والدانتیل ، والجبیر مع البطانة. -التصمیم السادس 
  تنفیذ تقنیة الفولونات بكشكشة باستخدام التل ، والدانتیل ، والجبیر مع البطانة. –التصمیم السابع 

ائیة مـــن خـــالل تحلیـــل التبـــاین لتنفیـــذ التقنیـــة علـــى وبدراســـة نتـــائج جـــداول تطبیـــق المعـــالج اإلحصـــ
  المانیكان باألقمشة المخرمة نجد اآلتي : 

  تنفیذ تقنیات العقدة بأنواعها 
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة لتنفیــذ تقنیــة العقــدة البســیطة للتصــمیم األول فــي كــل  -

ل كمـــا هـــو ) ، وقمـــاش الـــدانتی ١٦مـــن قمـــاش التـــل كمـــا هـــو موضـــح فـــي الجـــدول رقـــم ( 
) ، فـــي حـــین أنـــه توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي  ٢٣موضـــح فـــي الجـــدول رقـــم ( 

  ) .   ٣٠قماش الجبیر كما هو موضح في الجدول رقم ( 



 

 ٣٤٢

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة لتنفیذ تقنیة العقدة المركبة للتصمیم الثاني فـي كـل مـن  -
قمــاش الــدانتیل كمــا هــو موضــح ) ، و  ٣٨قمـاش التــل كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم ( 

 ) .   ٥٢) ، وقماش الجبیر كما هو موضح في الجدول رقم     (  ٤٥في الجدول رقم ( 

  
 تنفیذ تقنیات الدرابیهات بأنواعها 

ال توجد فروق معنویة لتنفیذ تقنیة الدرابیه العادي للتصمیم الثالـث فـي كـل مـن قمـاش التـل  -
قمــاش الجبیــر كمــا هــو موضــح فــي الجــدول ) ، و  ٦٠كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم ( 

كمـا هـو موضـح فــي  ٠‚٠٥) ، فـي حـین أنـه توجــد فـروق معنویـة عنـد مســتوى  ٧٤رقـم ( 
 ) .   ٦٧الجدول رقم ( 

  
ال توجــد فــروق معنویــة لتنفیــذ تقنیــة الدرابیــه الشــعاعي للتصــمیم الرابــع فــي كــل مــن قمــاش  -

انتیل كمـــا هـــو موضـــح ) وفـــي قمـــاش الـــد ٨٢التـــل كمـــا هـــو موضـــح فـــي الجـــدول رقـــم ( 
 ) . ٩٦) ، وقماش الجبیر كما هو موضح في الجدول رقم (  ٨٩بالجدول رقم ( 

    
ال توجـد فـروق معنویـة لتنفیـذ تقنیـة الدرابیـه المسـتقیم للتصـمیم الخـامس فـي كـل مـن قمـاش  -

) ، وقمــاش الــدانتیل كمــا هــو موضــح فــي  ١٠٤التــل كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم ( 
 ). ١١٨) ، وفي قماش الجبیر كما هو موضح في الجدول رقم (  ١١١الجدول رقم ( 

 
  تنفیذ تقنیات الفولونات " الجودیهات " بأنواعها 

ال توجـد فــروق ذات داللــة إحصــائیة لتنفیــذ تقنیــة الفولونـات للتصــمیم الســادس فــي كــل مــن  -
) ، وقمـاش الـدانتیل كمـا هـو موضـح  ١٢٦قماش التل كما هو موضح في الجداول رقم ( 

)  ١٤٠) ، وقماش الجبیـر كمـا هـو موضـح فـي الجـداول رقـم  (  ١٣٣في الجداول رقم ( 
  . 

 
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة لتنفیــذ تقنیــة الفولونــات بكشكشــة للتصــمیم الســابع فــي  -

) ، وقمـاش الـدانتیل كمـا هـو  ١٤٨كل من قماش التل كما هو موضح في الجداول رقـم ( 
) وقمـــاش الجبیـــر كمـــا هـــو موضـــح فـــي الجـــدول رقـــم (  ١٥٥موضـــح فـــي الجـــدول رقـــم ( 

١٦٢   . (  
     



 

 ٣٤٣

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین أســس تشــكیل التقنیــات ، وتنفیــذها علــى المانیكــان ،  -ثالثــاً 
ومالءمـــة القمـــاش للتقنیـــة مـــن حیـــث الخـــواص الطبیعیـــة والمیكانیكیـــة باألقمشـــة المخرمـــة (التـــل ، 

  والدانتیل ، والجبیر ) .
ة نتائج الجداول واستخدام تحلیل التباین االختالف بـین أسـس تشـكیل التقنیـة  علـى المانیكـان بدراس

  وتنفیذ التقنیة ومالءمة القماش للتقنیة كما هو موضح في الجداول التالیة . 
  

ـــه إحصـــائیة عنـــد مســـتوى  - بـــین المحـــاور الثالثـــة للتصـــمیم  ٠‚٠٠١توجـــد فـــروق ذات دالل
 ) .   ٣٤ا هو موضح في الجدول رقم ( األول في العقدة البسیطة كم

  
ــــد مســــتوى معنــــوي  - ــــه إحصــــائیة عن ــــین المحــــاور الثالثــــة  ٠‚٠٠١توجــــد فــــروق ذات دالل ب

 ) .   ٥٦للتصمیم الثاني في العقدة المركبة كما هو موضح في الجدول رقم ( 
 

ال توجـــد فـــروق ذات داللـــه إحصـــائیة بـــین المحـــاور الثالثـــة للتصـــمیم الثالـــث فـــي الدرابیـــه  -
 ) .   ٧٨ادي كما هو موضح في الجدول رقم ( الع

 
ال توجـــد فـــروق ذات داللـــه إحصـــائیة بـــین المحـــاور الثالثـــة للتصـــمیم الرابـــع فـــي الدرابیـــه  -

 ) .   ١٠٠الشعاعي كما هو موضح في الجدول رقم ( 
 

ــــد مســــتوي معنــــوي  - ــــه إحصــــائیة عن ــــین المحــــاور الثالثــــة  ٠‚٠٠١توجــــد فــــروق ذات دالل ب
 ) .   ١٢٢رابیه المستقیم كما هو موضح في الجدول رقم ( للتصمیم الخامس في الد

 
ــــد مســــتوي معنــــوي  - ــــه إحصــــائیة عن ــــین المحــــاور الثالثــــة  ٠‚٠٠١توجــــد فــــروق ذات دالل ب

 ) .   ١٤٤للتصمیم السادس في الفولونات كما هو موضح في الجدول رقم ( 
 

ــــد مســــتوي معنــــوي  - ــــه إحصــــائیة عن ــــین المحــــاور الثال ٠‚٠٠١توجــــد فــــروق ذات دالل ــــة ب ث
 ) .   ١٦٦للتصمیم السابع في الفولونات بكشكشة كما هو موضح في الجدول رقم ( 

 
ـــًا  ال توجـــد فـــروق  معنویـــة بـــین آراء المحكمـــین بالنســـبة للمحـــاور الثالثـــة ( أســـس تشـــكیل   –رابع

ــــة مــــن حیــــث  ــــى المانیكــــان ، ومالءمــــة القمــــاش للتقنی ــــة عل ــــذ التقنی ــــى المانیكــــان ، وتنفی التقنیــــة عل
بیعیـــة والمیكانیكیـــة ) فـــي األقمشـــة المخرمـــة ( التـــل ، والـــدانتیل ، والجبیـــر ) لتصـــمیم الخـــواص الط
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وتنفیــــذ العقـــــدة البســــیطة ، والعقـــــدة المركبـــــة ، والدرابیــــه العـــــادي ، والدرابیــــه الشـــــعاعي ، والدرابیـــــه 
 المستقیم ، والفولونات ، والفولونات بكشكشة . 

االختالف بین التـل ، والـدانتیل ، والجبیـر یتضـح اآلتـي بدراسة نتائج الجداول وتحلیل التباین لبیان 
  :  

للتصـمیم األول فـي  ٠‚٠٠١توجد فروق معنویة بـین آراء المحكمـین عنـد مسـتوى معنـوي   -
  ) .   ٣٥العقدة البسیطة كما هو موضح في الجدول رقم ( 

بـین آراء المحكمـین للتصـمیم الثـاني فـي   ٠‚٠٠٣توجد فروق معنویة عند مستوى معنـوي  -
  ) .   ٥٧العقدة المركبة كما هو موضح في الجدول رقم ( 

بــین آراء المحكمــین للتصــمیم الثالــث   ٠‚٠٠١توجــد فــروق معنویــة عنــد مســتوى معنــوي   -
 ) .   ٧٩في الدرابیه العادي كما هو موضح في الجدول رقم ( 

بـین آراء المحكمـین للتصـمیم الرابـع فـي   ٠‚٠٠٦توجد فروق معنویة عنـد مسـتوى معنـوي  -
 ) .   ١٠١الدرابیه الشعاعي كما هو موضح في الجدول رقم ( 

بــین آراء المحكمــین للتصــمیم الخــامس   ٠‚٠٠١توجــد فــروق معنویــة عنــد مســتوى معنــوي  -
 ) .   ١٢٣في الدرابیه المستقیم كما هو موضح في الجدول رقم ( 

س بــین آراء المحكمــین للتصــمیم الســاد  ٠‚٠٠١توجــد فــروق معنویــة عنــد مســتوى معنــوي  -
 ) .   ١٤٥في الفولونات كما هو موضح في الجدول رقم ( 

بـین آراء المحكمـین للتصـمیم السـابع   ٠‚٠٠٠٠٩توجد فروق معنویة عند مستوى معنـوي  -
 ) .   ١٦٧في الفولونات بكشكشة كما هو موضح في الجدول رقم ( 

    
  التوصیات –خامسًا 

  
نسـجي توصـي الباحثـة بأهمیـة إجـراء نظرًا الختالف نوعیات األقمشة في تركیبها البنـائي ال - ١

اختبــــارات القیاســـــات النســـــیجیة لهـــــذه األقمشـــــة ألهمیتهـــــا فـــــي معرفـــــة الخـــــواص الطبیعیـــــة 
  والمیكانیكیة قبل البدء في عمل أي تشكیل على القماش .

ــــة عــــن األقمشــــة المخرمــــة بأنواعهــــا  - ٢ ــــى االهتمــــام باألبحــــاث المعملی تشــــجیع الدارســــات عل
جبیــــر ، ركامــــه  ، مكرمیــــه ، كروشــــیة ، تریكــــو ) الخــــتالف  المختلفــــة  ( تــــل ، دانتیــــل ،

  مواصفاتها الفنیة عن األقمشة األخرى . 
أهمیـــة دراســـة خصـــائص األقمشـــة المخرمـــة قبـــل تنفیـــذ التشـــكیل لتوظیفهـــا توظیفـــًا مناســـبًا  - ٣

 وإلعطاء التأثیرات الجمالیة من خالل التصمیمات المتنوعة .
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كیل علـى المانیكـان ینمـى مهـارة الدقـة واإلتقـان فـي أن استخدام األقمشـة المخرمـة فـي التشـ - ٤
 تنفیذ التقنیات والحیاكة بأنواعها .

أهمیة استخدام التقنیـة الحدیثـة فـي اسـتخالص نتـائج الخـواص الطبیعیـة والمیكانیكیـة نظـرًا  -٥
 للتطورات الحادثة في إنتاج أجهزة حدیثة وبمواصفات دقیقة.

یقتــرح تصــمیمها وفقــًا للمشــاریع الحیویــة وذلــك  راســات ،نظــرًا ألهمیــة هــذه النوعیــة مــن الد -٦
  للحصول على المنح المحلیة والدولیة .
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The fifth – Recommendations 
 

1 - because of the different kinds of fabrics installed in Construction 
researcher recommends importance To conduct tests for these 
measurements Textile fabrics for their relevance to know the 
properties of Physical & Mechanic before starting any work in the 
formation of the Fabric . 
 
2 - Encourage students to pay for the research laboratory of all kinds 
of fabrics Perforated Different (Tull , Lace, Guipure, Rkamh , blasts, 
Arusha , Rick ) for the difference Technical specifications of other 
fabrics . 
 
3 - the importance of studying characteristics of fabrics Perforated 
prior to the implementation of restructuring to employ appropriate 
recruitment To give an aesthetic impacts through various signs. 
 
4 - the use of fabrics in the composition of Perforated dress-form 
develop the skill of accuracy and perfection in the implementation of 
sewing techniques and cables . 
 
5 – Its important to use the new techniques to get the results of  
Physical & Mechanic properties by using new Equipment with high 
Quality . 
 
6 – For Design An Active Propose I suggest to get the local 
&International Funding for there kind of Project . 
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Fourth - There is no are significant differences between referees 
viewpoints with respect to the three pivots ( basis of forming 
techniques on dressing form, carrying out the techniques, fabric 
fitting to physical and mechanical properties) in mesh fabrics for 
twists simple, twists difficult , drapes ordinary , drapes straight , and 
volants . 

 

Study results and analysis of variance tables to illustrate the 
difference between the Tull , Lace , and Guipure clear the following: 
  
- There are differences between moral views of the arbitrators at the 
moral level of 0.001 in the design of the first simple Twist as 
illustrated in Table (35) . 
 
- There are moral differences at the level of 0.003 between the moral 
views of the arbitrators to design the second Compound Twist as 
illustrated in Table (57). 
 
- There are moral differences at the level of 0.001 between the moral 
views of arbitrators for the third design in a simple drape as 
illustrated in Table (79). 

- Moral differences exist at the level of 0.006 between the moral views 
of the arbitrators to design a fourth in the radial drape as illustrated 
in Table No. (101). 
- There are statistical significant differences at the level  0.001 
between the moral views of the arbitrators in fifth design of  straight 
drape as illustrated in Table No. (123). 
 
- There are statistical significant differences at the level  0.001 
between the moral views of arbitrators for the sixth design of Volant 
as illustrated in Table No. (145). 
 
- There are statistical significant differences at the level  0.00009 
between the design of arbitrators in the seventh Frill Volant as 
illustrated in Table No. (167). 
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Third - There are significant differences between basis of forming 
techniques and its applying on dressing forms and fabric fitting to 
techniques in relation to physical and mechanical properties of mesh 
fabrics (Tull, lace and guipure) . 
 
Study results of the use of tables and analysis of variance differences 
between the formation of technical grounds Dress-form and 
implement appropriate technical and Fabrics technique as shown in 
the following tables. 
 
- There is statistically significant differences at the level 0.001 
between the three axes of the first design of the first simple Twist as 
illustrated in Table (34). 
    
- There is statistically significant differences at the level 0.001 
between the three axes  for the second  of design Compound Twist as 
illustrated in Table (56) . 
 
- No statistically significant differences among the three axes of the 
third design of a drape simple as illustrated in Table (78) . 
  
- No statistically significant differences among the three axes  for 
fourth of design radial drape as illustrated in Table No. (100). 
 
- there is statistically significant differences at the level  0.001 
between the three axes for fifth design in the straight as illustrated 
drape in Table No. (122) . 
 
- there is statistically significant differences at the level  0.001 
between the three axes of the design in the sixth Volant as illustrated 
in Table No. (144) .  
 
- there is statistically significant differences at the level 0.001 between 
the three axes of the design in the seventh Frill Volant as illustrated 
in Table No. (166) . 
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Secondly - There are significant difference between physical and 
mechanical properties and aesthetics effects for twists, drapes and 
Volants designs and  its lining with mesh fabrics ( Tull , lace , and 
Guipure) 
As explained in the following designs: 
 
Design I - the implementation of technical simple Twist Tull, and 
Lace, and Guipure with lining. 
 
Design II - the implementation of technical Compound Twist using 
the Tull, and Lace, and Guipure with lining. 
Design III - implementation of technical simple drape normal Tull, 
and Lace, and Guipure with lining. 
 
Design IV - the implementation of technical radial drape using the 
Tull, and Lace, and Guipure with lining. 
 
Design V - implementation of technical straight drape the straight 
Tull, and Lace, and Guipure with lining . 
 
Design VI - Volant using technical implementation of the Tull, and 
Lace, and Guipure with lining . 
 
Design VII - the implementation of technical Frill Volant using the 
Tull, and Lace, and Guipure with lining . 
 
 
Implementation Twists techniques  
 
- No statistically significant differences to implement the technical of 
the first design for simple Twist of Tull as illustrated in Table (16) , 
Fabric of Lace as illustrated in Table (23) While no statistically 
significant differences in Guipure as illustrated in Table (30) . 
 
- No statistically significant differences to implement of the first 
design for the Compound Twist of Tull as illustrated in Table (38), 
and Fabric of Lace as Illustrated in Table (45), and Fabric of 
Guipure as illustrated in Table (52). 
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Implementation drupes techniques  
 
- No statistically significant difference to implement the technical for 
third design simple drape in each of the Fabric Tull also indicated in 
the table (60), and Guipure as shown in Table (74), while significant  
at 05.0 in as Lace Fabric illustrated in Table (67). 
 
- No statistically significant difference to implement the technical for 
the fourth design radial drape in each of the Fabric Tull also 
indicated in the table (82) , Fabric of Lace as illustrated in the table 
No. (89), and Guipure as illustrated in Table (96). 
 
- No statistically significant difference to implement the technical for 
the fifth design straight drape in each of the Fabric Tull also 
indicated in the table (104), Fabric of  Lace as shown in Table No. 
(111), and Guipure as illustrated in Table No. (118). 
 
Implementation technique Volant " Godet"   
 
- No statistically significant differences to implement the technical for 
the sixth design Volant Tulle as shown in the tables No. (126), Fabric 
Lace as Shown in Tables No. (133) and Fabric of Guipure as shown 
in the tables No. (140). 
  
- No statistically significant differences to implement the technical for 
the seventh design  Frill Volant in Each of tulle as shown in the tables 
No. (148), Fabric of Lace as shown in Table No. (155) and Guipure as 
illustrated in Table No. (162). 
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Results of the study 
 
Draw from the search results as follows: 
First - one There are significant differences between physical and 
mechanical properties of mesh fabrics ( Tull  , Lace , and Guipure ) 
and its linings with respect to ( fabric weight , fabric thickness , 
fabric drapeability , fabric stiffness, fabric crease recovery and 
bursting) It also follows 
 
- Fabric Weight and thickness gave the highest value for Guipure 
Fabrics as shown in Exhibit (35),( 36). 
 
- Tull Fabrics gave the highest drapeability as shown in Exhibit(37). 
 
- the Lace Fabrics showed the highest value in relation to Fabric 
stiffness as shown in Exhibit ( 38). 
 
- the lining Fabrics have highest crease recovery and bursting force 
as shown in Exhibit (39) , (40)    

  
Based on what has already been evaluating samples of fabrics 
Perforated ( Tull, Lace , and Guipure ) The axes that represent the 
natural and mechanical properties using the format Radar(Quality 
Assessment ) And determine the direction of Property whether 
positive or negative to clarify the best for each axis 
It gives the design of the form that represents the largest area of 
uncertainty and Tull that has achieved the highest degree Exemplary 
in all properties as shown in Figure No. Radar (1), Then Lace as 
shown in Figure No. Radar (2), Finally Guipure as shown in Figure 
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3- Mesh fabrics  

History of mesh fabrics, different types of mesh fabrics and the 
properties of mesh fabrics ( Tull , Lace , and Guipure ) were 
mentioned . 

4- Dressing form 

In this part of the study, concepts of forming, forming 
requirements, forming elements, basis of forming and 
techniques of forming . 

Chapter four: 

Manners and procedures of the research can be 
represented as follows: 

1- Research protocol belongs to experimental and qualitative 
procedures. 

2- Research tools:  

- Materials , which includes mesh fabric and its specifications. 

- Experimental studies , which include experimental tests to 
define mesh fabric properties. 

- Statistical analysis, which contains different statistical tools to 
assess the questionnaire respecting referees viewpoints.  

     Chapter Five  

This chapter comprises the following items:  

 Displaying and analysis of tables of physical and mechanical 
tests 

 Analysis of dresses designs and its forming and its 
fulfillment on the dressing form. 

 Analysis of assessment elements of forming techniques and 
its carrying out on dress forming and its connection to mesh fabric 
properties. 

 



 

 ٣٥٣

experimental tests. The qualitative procedure was also used to build – 
up a questionnaire to assess the executed designs for three different 
fabrics (Tull , Lace , and Guipure). The experimental results of 
physical and mechanical fabric properties were assessed using 
different statistical tools .  

  

This study was applied to three different mesh fabrics such as , 
Tull , Lace, and Guipure . Twenty one samples of dresses were used 
using twists techniques ( simple twist, and Compound twist ), drapes 
( simple drape , radial drape and straight drape ), and volants. These 
different techniques were sewed using Haute Couture with right 
sewing method.  

This thesis has the following chapters:  

Chapter one.   
 Chapter one concludes introduction, stating  the problem , the 

importance of the study, the objective , research hypothesis, research 
procedures , research tools, research sample , and research Diffusion. 

Chapter two. 

This chapter deals with two basic sides, that is, the studies 
concerning physical and mechanical properties of mesh fabrics and 
the studies concern techniques on dressing form. 

Chapter three 

  This chapter was divided into four basic categories:  

        1-Textile fibers: 

This part includes the physical and mechanical properties of 
some synthetic fibers such as rayon viscose, polyamide, polyester, 
and spandex. 

2- Fabrics 

In this part of the study, fabric classification, fabric properties 
and different types of fabrics were described . 
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Summary 
The  Effectiveness  of  Physical  and  Mechanical Properties 

of  Some  Mesh  Fabrics  on  Draping  Techniques  
 

Physical and mechanical properties of the fabrics represent the 
principal support to textile industry. Generally, the elements of 
weave structure affect the fabric properties and these elements, in 
return, influences the properties of mesh fabrics. Thus, during their 
draping on dressing form, dealing with mesh fabrics which have 
special characters needs high capabilities of manual and perceptible 
skills. So, the questions of my research are as following : 

1- What is the effect of weave structure on the physical and 
mechanical properties of the different types of mesh fabrics ? 

2- what are the effects of physical and mechanical properties in 
forming techniques on dressing form ? 

3- Are the applied techniques in the designs suit the physical 
and mechanical properties during forming on manikin? 

From the above questions, the aim of the research shows the 
following: 

1- Identifying the physical and mechanical properties of mesh 
fabrics and its effect on the applied techniques . 

2- A study of the effect of weave structure elements  on mesh 
fabric properties , and determining the effectiveness of each element 
on fabric properties. 

3- Explaining the relationship between mesh fabric properties 
and some techniques such as , twists (simple twist , Compound twist) 
drapes ( simple drape , radial drape and straight drape ) and volants 
( volants and frill volants) . 

The experimental procedure was used to study the physical and 
mechanical properties of some mesh fabrics and carrying out the  
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